
Abaixo modelo de parceria para doação dos Ombrelones de madeira ou guarda-sol 
de alumínio. Os dados da nossa Industria serão enviados mediante interesse do 
Clube na doação. 
 
 
Clube ______________________________, com sede na Av. ______________________, nº ____, 
Bairro:_______,Cidade__________/ Estado:___________- com CNPJ:_______________________,       
aqui denominado CONVENIADO, Autoriza a Indústria Ciberval Comércio e Industria de móveis 
Ltada______________________________, com sede na Av. ______________________, nº ____, 
Bairro:_______,Cidade__________/ Estado:___________- com CNPJ:_______________________,       
aqui denominado CONVENENTE, a realizar uma campanha para comercialização, da 
personalização dos Os Ombrelones de madeira a serem doados para serem instalados nas 
dependências do CONVENIADO que serão doados sem nenhum custo para o CONVENIADO, 
estando de acordo, firmam este CONVÊNIO. 
 
Os Ombrelones de madeira personalizados serão entregues pelo CONEVENENTE para o 
CONVENIADO, e serão personalizados com patrocinadores e deverá ser formado por conjunto de 
linhas arquitetônicas harmoniosas, não atentatórias a moral, aos bons costumes e a ética. Ficando a 
empresa o CONVENENTE, responsável pela fabricação e transporte dos bens Ombrelones de 
madeira personalizado a serem entregues na dependência do CONVENIADO, localizado no 
endereço a cima já identificado. 
 
Período do convênio para os Ombrelones de madeira personalizado:  12 meses, podendo ser 
renovados por mais 12 meses de permanência do CONVENIADO, sendo trocados por novos no final 
do período, e os antigos serão recolhidos pela CONVENENTE para reciclagem, estando o 
CONVENIADO e o CONVENTE de acordo com a troca dos produtos por novos sem gerar custo ao 
CONVENIADO.  
Não havendo interesse na renovação, os Ombrelones de madeira personalizado serão do 
CONVENIEADO a título de doação no final dos 12 meses deste convênio.  
 
O Período de 12 meses contara a partir do recebimento dos Ombrelones de madeira 
personalizado no endereço do CONVENIADO. 
 
O CONVENIADO se compromete a manter instalados os Ombrelones de madeira personalizados   
nas suas dependências Piscinas durante os 12 meses deste convênio. 
 
O CONVENENTE se compromete a fabricar e transportar sem custo os Ombrelones de madeira 
personalizados   no endereço do CONVENIADO. 
 
As cores dos Os Ombrelones de madeira personalizado que serão doados será Branco e 
___________________. 
 



 
 
Os Ombrelones de madeira personalizado instalados pela CONVENENTE não poderão ser 
explorados por terceiros nem pelo CONVENIADO, de acordo com este convênio. 
 
O CONVENIADO indica a Indústria (Ombrellone) Ciberval, que através do seu representante 
comercial fará a captação dos parceiros a serem veiculadas nos Ombrelones de madeira 
personalizado a serem fornecidos para serem instalados nas piscinas do CONVENIADO. 
 
 
Por ser verdade, assinam o presente. 
Cidade______________________, Data; Dia: ________Mês: ______________Ano: ____________ 
 
 
__________________________________________________________ 
CLUBE_______________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
Ciberval Comércio Indústria de Móveis Ltda 
 
Autorização em 02 vias em papel timbrado do local, sendo 01 via para Ombrellone 01 e 01 via para 
o Clube 
 
 
MAIORES INFORMAÇÃOES 31 – 3272-8284 - produtosbh@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


