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CONVÊNIO DE LINHA DE CRÉDITO – FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO COM DÉBITO EM HOLERITE 

 
 
 
 
Por este instrumento particular, de um lado GABRIEL ROCCO BADARI 
PHARMÁCUIA – ME, nome fantasia PHARMÁCIA POPULAR, com sede nesta 
comarca de Piracaia, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cândido 
Rodrigues, número 109 – Centro, inscrito no CNPJ sob nº. 11.082.253/0001-78, 
neste ato representado pelo Senhor GABRIEL ROCCO BADARI, brasileiro, 
maior, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Piracaia, sito ao bairro 
do Juncal, portador da Cédula de Identidade – RG Nº. 440875961 – SSPSP E 
inscrito no CPF/MF SOB Nº. 383.101.218-06 doravante denominado 
CONVENIENTE e, de outro lado, o INSTITUO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA – PIRAPREV, 
sediado nesta cidade de Piracaia, inscrito no CNPJ sob nº. 10.543.660/0001-
72, neste ato devidamente representado pelo Senhor OSMAR GIUDICE, 
brasileiro, maior, casado, servidor público municipal ocupante do cargo de 
Superintendente, portador da Cédula de Identidade RG-12.644.656-8 SSP-SP 
e CPF nº. 029.919.458-26, doravante denominado CONVENIADA, têm entre 
si justo e contratado o presente CONVÊNIO DE LINHA DE CRÉDITO –  
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM DÉBITO EM HOLERITE, que 
se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas,  que os 
participantes mutuamente aceitam e outorgam e, por si e por seus sucessores, 
prometem fielmente cumprir e respeitar. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente CONVÊNIO é disponibilizar 
uma linha de crédito do CONVENIENTE tanto para aos colaboradores do 
IPSPMP-PIRAPREV como aos beneficiários da CONVENIADA, a saber, 
servidores inativos, pensionistas e dependentes por estes informados, desde 
que devidamente autorizados pela CONVENIADA. 
 
 
 



 

 2 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 
E-mail: previdencia@piracaia.sp.gov.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4409 – 40364371 

www.piraprev.com.br 

 
 
Parágrafo único: Para concessão da linha de crédito, a CONVENIADA emitirá 
parecer da análise do crédito proposto, confirmando que o requerente é 
beneficiário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Piracaia. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Os créditos solicitados serão analisados 
individualmente, reservado a CONVENIADA o direito de concedê-lo ou não, 
segundo seus parâmetros técnicos de avaliação, ponderando a situação 
econômico-financeira dos requerentes, renda e demais informações 
cadastrais. 
 
 
Parágrafo primeiro: As prestações não poderão exceder a 30% (trinta por 
cento) da renda líquida mensal do requerente pretendente, sendo certas que 
na apuração deste nível de comprometimento de renda serão computadas 
outras dívidas que eventualmente o requerente tenha contraído, a fim no não 
comprometimento de sua subsistência. 
 
 
Parágrafo segundo: A CONVENIENTE fica detentora da prerrogativa da 
venda em parcela única ou em até três parcelas; caso seja feita opção por mais 
de uma parcela, o requerente deixará de ser beneficiado pelo desconto 
previsto para débito em parcela única. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A CONVENIENTE, no ato da venda dos 
medicamentos, procederá consulta da viabilidade do débito junto à 
CONVENIADA que analisará a margem consignável, emitindo parecer à 
CONVENIENTE no ato da concessão da linha de crédito. 
 
 
Parágrafo primeiro: A CONVENIENTE comunicará esse resultado ao 
requerente; sendo positivo, solicitará o comparecimento do requerente ao 
IPSPMP-PIRAPREV para firmar a subscrição da autorização do débito em 
holerite, esta firmada em caráter irretratável, no sentido de que a (s)  
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prestação (ões) seja (m) descontada (s) do seu benefício/salário mensal, com a 
conseqüente consignação em folha. 
 
 
Parágrafo segundo: Caso ocorra venda em dia não útil, deverá o requerente 
comparecer no primeiro dia útil subseqüente para formalização da autorização, 
sob pena de sua não efetivação. 
 
 
Parágrafo terceiro: A (s) prestação (ões) vencerá (ao) sempre no dia 
correspondente ao do pagamento dos benefícios/salários, procedendo-se 
ajustes de prazo necessários, no caso de concessão em dia não coincidente. 
 
 
Parágrafo quarto: A CONVENIADA deverá dar ciência aos requerentes de 
todas as condições previstas no presente convênio. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: Para viabilizar os débitos da (s) prestação (ões) em 
folha de pagamento, mediante autorização do tomador do crédito, a 
CONVENIADA obriga-se a debitar em folha a (s) prestação (ões), cujos 
valores serão informados pela CONVENIENTE na forma acertada entre as 
partes. 
 
 
Parágrafo único: A CONVENIADA, na data da folha de pagamento, repassará 
à COVENIENTE o valor correspondente ao somatório da (s) prestação (ões) 
debitada (s), na forma acertada entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá vigência a partir da data de 
sua celebração pelo prazo de 01 (um) ano, ficando prorrogado 
automaticamente por períodos iguais e sucessivos, a critério das partes. Não 
obstante, poderá ser rescindido, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 
30 (trinta) dias. 
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Parágrafo único: Sendo rescindido o CONVENIO, ordinária ou 
expressamente, permanecerão eficazes todas as obrigações contraídas por 
intermédio deste, até a final liquidação. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, a qualquer tempo, mediante aditamento 
(s) poderá ser revisado para atender alterações decorrentes de 
regulamentação ou reposicionamento das partes. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Piracaia- 
estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes do presente instrumento. 
E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE 
INSTRUMENTO EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, E PARA UM 
SÓ EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS E 
IDENTIFICADAS. 
 

PIRACAIA, em 11 de junho de 2010. 
 
 
 
________________________  _________________________ 
CONVENIENTE      CONVENIADA 
PHARMÁCIA POPULAR     IPSPMP - PIRAPREV 
Gabriel Rocco Badari     Osmar Giudice 
CPF: 383.101.218-06     CPF: 029.919.458-26 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
 
___________________________________   ______________________________________ 
Nome:       Nome: Roberto Bueno 
 
CPF:       CPF: 147.270.578-59 


