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EONVENIO - NO V

o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ,Estadode lvlatocrosso do sul, dotado de
personalidade
jurídicade direito públìco,inscritono CNpJ/l4Fsoo o numero
03.551.835/001-28,
com sede na Rua cabrielVandonìde Barros,no01,Bairro
Dom Bosco,na cidadede Corumbá/|.4s,
atravésdo FUNDOMUNICIPALDE
INVESTIMENTOSSOCIAIS - FMIS, com sede na Rua GabrielVandonide
Barros, n" 01, Bairro Dom Bosco, neste ato representadopor seu Gestor,
MARCIO APARECIDOCAyASANA DA SILVA, brasìleiro,solteiro,servidor
público,portadorda Cédulaãe ldentidadeRGno 10.51d)BSSP/MS,
e inscrÌtono
CPFsob o no 001.691.361-24,
residentee domiciliado
nèstacidadede Corumbá1.4S,doravantedenomìnadosimplesmenteCONCEDENTE,
e o INSTITUTO
MOINHO CULTURALSUL-AMERICANO.inscrito no CNPJ/MFsob o no
05.420.357
com sèdeà RuaComendador
/OO07-42,
DomingosSahib,300, bairro
BeiraRio, nestacidadede çorumbá-|.4s,
por seu procurador,Sr.
representada
RÂFAELMATSUI ARAKAKI, portadorda Cédulade IdentidadeCÌvit RG no
1.337.2aBSSP/I4S,e inscritono CPFsob o no 010.417.681-41,
residentee
domiciliado
à Rua 15 de Novembro,no891,apto 02, BairroCentro,nestacidade
de Corumbá-MSS,doravante denominado simplesmente CONVENENTE,
resolvemcelebraro presenteConvênio,sujeitando-seàs cláusulasa segurr
estipuladas:
CLÁUSULAPRIMEIRA- Do oBJETo
O presenteconvêniotem como objeto o repasse,pelo CONCEDENTE
ao
CONVENENTE,
de recursosfinanceirosdo Fundo Municipal
ìe Investimentos
Sociais - Fl.4ÌSpara o CUSTEIODE DESPESASCOM A CONTRATAçÃODE
EDUCADORES,
conformêPlanode Ìrabalho - Anexo Ì deste instrumento,
CLAUSULA SEGUNDA - DA AUTORIZACÃO

O objetodo presenteconvêniofoi autorizadoe aprovadopeloComitêAvaliador
do FundoMunÌcipalde Investimentos
Sociais- FMISde acordocom a Ata no
02/2016,de 04l03/2016.
CLÁUSULA
TERCEIRA- Do PRoJEToTÉcNIco
O presenteinstrumentoé formalìzado
com base no proietoTécnicocontidoàs
fls. 03/08dosautosno 9664/2Ot6.
CLÁUSULA
oUARTA- Do vALoR Ë FoRMADE REPASSE
peloCONCEDENTE
Serãorepassados
ao CONVENENTE
o valorde RS94,1O3,24
(noventa e quatro mil. cento e três reais e vinte e quatro centavos),
conformePlanode Trabalhoe pertinenteCronogTama
de Execução
e planode
Aplicação
às fls. 09/11 dos autosno 9664/20t6,e mediantea condicìonante
de,._
peloCONVENENTE
apresentação
dasCertidões
negativas
de INSSe FGTS.
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CLÃUSULA OUINTA - DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
As despesasdecorrentesda execuçãodo presenteconvênìocorrerâo por Conta
da seguintedotaçãoorçamentária:
27.OO- SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO
27.92 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOSSOCIAIS
OA,244,O[O3,4,O4O - Execução de projetos e Ações de Inclusão Social

Fonter 181
35,50.43.OO- SubvençõesSociais
FICHA. 1124
Valor: R$94,103,24 (noveÊta e quatro mil, cento i três reais e vinte e
quatro centavos)

%
Competeao CONCEDENTE
Mh{rìicípio,
atravésdo FMIS:
a)
Efetuaro repassefinanceirotão logo ao CONVENENTE
apresenteas
Certidões
Negativas
de INSSe FGTS;
b)
Exercero controlee flscalização
sobrea execução
do convênìo;
c)
Recebere apreciara prestação
de contas,determinando
correções
se for o
caso,ou se possível
aprovando;
d)
Publicar
o extratodesteinstrumento,
- InstitutoMoinhoCulturalSul-Americano
Competeao CONVENENTE
a)
Obrigar-sea não utilizar os recuTsosrecebidospelo poder público
Municipalem finalidadediversa da estabelecìda
no objeto pactuadoneste
instrumento,
conformePlanode trabalhoacostadonosautos;
pelopagamento
b)
Responsabilizar-se
de todasas taxascabíveis;
c)
Responsabilizar-se
pelaprestação
de contasdentrodo prazoprevisto,nos
moldesprescritos
na Cláusula
neste
instrumento;
Quinta
d)
Responsabilizar-se
pelosencargos
salariais,fiscais,sociais,trabalhistas
e
previdenciários
que porventuraadvieremquandoda consecução
do objetodeste
convênio,sendo vetada a atribuiçãodestas obrigaçõesao Poder Público
lvlunicioal:
e)
Obrigar-sea respeitare cumpriro que está prescritono incisoX, do
Artigo8o. do DecretoMunìcipal
n. 635/20O9t
f)
Obrigar-sea cumprir, no que for pertinenteao objeto oo presenre
convênio,
as previsões
contidasno artigo90. do Decreto!lunicipaln. 63St2OOg.
Restituiro valor transferido,atualizadomonetariamente,
S)
acrescidode
juros legais,segundoíndiceoficial,a partir da data do seu recebimento,
nos
segurnles
casos:
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Quandonão for executadoo objetoda avença,ressalvadas
as hipóteses
de casofortuitoou forçamaior,devidamente
comprovado;
no prazoexigjdo,a prestação
Quandonãofor apresentada,
de contas;
foremutilizados
em fìnalidade
diversada estabelecida
Quandoos recursos
(observarart. 28 do DecretoMunicipal
n. 635/2009)ì

h) Observarás legislações
pertinentesao empregode numeráriopúblico,em
especiala Lei 8666/93 Lei de Licitações,
o Decretotvtunicipal
n. 635/2009,e
sua alteraçãopelo Decreto|?.885/2011,Lei n. 2087(2OOA
e Lei n. 2.372/2Ot4,
com suasdevidasalteraçõesÈe
demaislegislações
correlqitas,

cLÁusuLAsÉTrMA- Do PRAzo
O presenteConvênioterá oprazo de vigência/execução
de 12 (doze)meses,a
contardo repassedo recurso,com maìs01 (um) mês, a contardo repassedo
para a prestaçãode contas, podendo ser prorrogadomediante
TecuTso?
justificativaa ser protocolada
na sededa Secretarialvlunicipal
de coverno,até
15 (quinze)diasantesdo términodo prazoorevisto.
CLÁUSULA
oITAvA - DA REscIsÃo
O presenteConvêniopoderáser rescindido
a qualquertempo, independente
de
judicial
interpelação
por qualquerdas partes,bastandonotìfÌcar
ou extrajudicial,
a outTa com 30 (trinta) dias de antecedência,
ou por inèdimplemento
de
qualquerde suas cláusulas,devendo,caso seja responsável
pela rescisão,a
promover,em caréterimediato,a devolução
Conveniada
dos recursosrecebidos
e aìndanão utilizados,
CLÁUSuLANoNA - DA oRIGEM
O presenteinstrumento
origina-se
do processo
no 9664/2016.
CLÁUSULADÉCIMA- DA PREsTAcÃoDE coNÌAs
Fìcao CONVENENTE
peranteo CONCEDENTE
responsável
a apresentarPrestação
de Contaslogo apóso repassedos recursos,devendo,ao términodo prazodo
Convênio,ser apresentada
a Prestaçâo
de Contasfìnai,constandoos seguintes
oocumentos:
a) RelatórioFinalcomfotos;
b) Relação
de pagamentos;
c) Conciliação
bancáriamêsa mês
d) Balancete
Financeiro;
e) Relação
de Documentos
pagas;
de despesas
f) Relação
dosCheques
emitidos;
g) NotaFiscais/Recibos
origìnaiscom identificação
do númerodo Convênio; L
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h ) ExtratosBancários
mensaìsda conta,inclusivecom saldozerado;
i ) Comprovante
do recolhimento
do saldode recursosnão utilizadosa conEa

indicadapeloCONVENENTE:

çtÁuS-UtA- "pÉcrMA PRTMETRA-

pa

pEsrrNAcÃo

pos

ADOUIRIDOS

BENS

Os bens adquiridoscom os recursosrepassados
decorrentesdeste Convênio
serãodoadosao CONVENENTE
pelo CONCEDENTE,
conformeprevistonos arts.
25 e 26 do Decretono 635, de 15 de Julhode 2009,que Dispõesobreas normas
paracelebração
de convênioF
e ìnstrumentos
similaresDelosórqãos
e entidades
do PoderExecutivo
Municipal.
t
CLÁUSULA
DÉCIMASEGuNDA- Do FoRo
Paradirimirquaisquerquestôesdesteconvênio,que não possamser resolvidas
pelamediação
administrativà,,
as parteselegemo foro de iorumbá-MS.
E p-orestaremassìmjustase de acordo,firmamo presenteinstrumento,
em 03
(três)viasde igualteor e forma,na presençadastestemunhas
abaixonomeadas
paraque surtaseusjurídicose legaisefeitos.
e indicadas,
t
Corumbá(t4s), Vx de l'lt-w I
de2016.
/^\

l^Ì
uur,rrcÍerf,,#r
cbnuueÁ

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOSSOCIAIS - FMIS

GestoT
MÁRcIo APARECIDocAvAsANADA sILvA

coNcEDEryTE,
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MOIï{iiO CULÌURAÚSÜL.AM
ERICANO
ORAFAELMATSUIARAKAKI
CONVENENTE

TESTEMU
1.

Nome:
CPF:
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