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Atos Administrativos

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
O TRABALHO CONTINUA!
CNPJ: 16.443.723/0001/03

TERMO DE DISTRATO E ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO

A PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 400, 7º e 20º
andares, sala 10, Jardins, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.490.629/0001-13, neste
ato representada na forma dos seus atos constitutivos, por MARCOS OLIVEIRA
CALMON DE BITTENCOURT, portador da carteira de identidade (RG) nº
96332522-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.249.485-37, doravante
denominada simplesmente como (“PKL”); e do outro lado, ENTE PÚBLICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA – BA, com sede na Praça 21 de
Abril, s/n – CEP: 44.713-000, Centro – Quixabeira – BA, inscrito no CNPJ sob o nº
16.443.723/0001-03, neste ato representado por Reginaldo Sampaio Silva,
inscrito no CPF/MF sob o nº 501.760.645-91, doravante denominado como
(“CONVENIADO”), sendo, PKL e CONVENIADO, doravante denominadas, em
conjunto, “Partes” e, individualmente, “Parte”, resolvem, declaram, acertam e
ajustam o seguinte:
Considerando que CONSIGNATÁRIA e a CONSIGNANTE celebraram em 13 de
abril de 2021 o Convênio nº 002/2021 devidamente publicado no Diário Oficial do
Município de Quixabeira – BA, com a finalidade da operacionalização das
consignações em folha de pagamento a serem realizadas pelo CONVENIADO,
para pagamento das operações de crédito decorrentes do Cartão Credcesta
concedida pela instituição financeira expressa autorizada pela PKL, aos
servidores ativos, inativos e aposentados e/ou pensionistas vinculados ao
CONVENIADO (“Titular”), conforme item 1.1 da Cláusula Primeira, do referido
Convênio, com prazo de vigência de 44 (quarenta e quatro) meses, contados da
assinatura e expirando em 31 de dezembro de 2024, conforme Cláusula Quinta
do referido Convênio.
Resolvem as Partes, de comum acordo, distratar, a partir desta data, tudo quanto
acertaram e ajustaram no aludido Convênio nº 002/2021, revogando assim suas
cláusulas, bem como acordam em dispensar o aviso prévio de 90 (noventa) dias
previsto no item 7.1, da Cláusula Sétima do Convênio nº 002/2021, ora distratado.
Resolvem as partes que a data limite para envio de remessa de compra de
utilização do cartão “credcesta” será a data da assinatura deste termo de rescisão
ficando os órgãos responsáveis por esse controle entre o Departamento de
Recursos Humanos, SICON e PKL.
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Resolvem ainda as Partes, de comum acordo, que todas as operações relativas à
consignação em folha de pagamento realizadas deverão ser mantidas e
repassadas à “PKL” até o fiel cumprimento/adimplemento das obrigações
contraídas pelos servidores, conforme exposto no item 7.2, do Convênio nº
002/2021.

As Partes conferem uma à outra plena, geral e irrevogável quitação para nada
reclamarem, a qualquer tempo ou título, em relação aos eventuais débitos e
obrigações ajustadas no Convênio nº 002/2021, ora distratado. Outrossim,
declaram que o presente distrato tem caráter irrevogável e irretratável, obrigando
as Partes e seus sucessores.
Por estarem assim certas e ajustadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

Quixabeira/BA, 06 de Junho de 2022.

___________________________________
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

________________________________________
CONVENIADO
REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
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