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O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ,Estadode t4ato crosso do Sul, dotado de
jurídicade direìto público,inscrìtono CNPJ/MFsob o número
personalidade
03.551.835/001-28,
com sede na Rua GabrielVandonide Barros,no01,Bairro
Dom Bosco,na cidadede Corumbá/Ms,atravésdo FUNDOMUNICIPAL DE
INVESTIMENTOSSOCmIS - FMIS, com sede nê Rua GabrielVandonide
BaÌros, no 01, Bairro Dom Bosco,neste ato redesentadopor seu Gestor,
MARCIO APARECIDOCAVASANADA SILVA. brasileiro.solteiro.servidor
público,portadorda Cédulade IdentidadeRGno i0.51608SiP/MS,e inscritono
CPFsob o no 001.691.361-24,
residentee domiciliado
nestacidadede CorumbáMS, doravantedenominádosimplesmenteCONCEDENTE,
e o INSTITUTO
CULTURAL SUL-AMERICANO, inscrito no CNPj/lvlF sob o no

05.420.357
coni sedeà RuaComendador
DomingosSahib,300, bairro
/OOO!-42,
BeìraRio, nestacidadede Corumbé-14S,
por seu Procurador,
representada
Sr.
RAFAELMATSUI ARAKAKI, portadorda Cédulade IdentìdadeCivil RG no
1.337.288SSP/MS,e ìnscritono CPFsob o no 010.417.681-41,
residentee
domicilìado
à Rua 15 de Novembro,no891,apto 02, BairroCentro,nestacídade
de Corumbá-[4SS,doravante denominado simplesmente CONVENENTE,
resolvemcelebraro presenteConvênio,sujeitando-seàs cláusulasa seguÌr
estipuladas:
CLAUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO
O presenteconvêniotem como objeto o repasse,pelo CONCEDENTE
ao
CONVENENTE,
de recursosfinanceirosdo Fundo 14uniciDal
de Investimentos
Sociais- FMISpara o ProjetoSINFONIA
EN4N4úSICA
E DANÇA,conformeplano
de Trabalho- AnexoÌ desteinstrumento.

O presenteinstrumento
é formalizado
com baseno ProjetoTécnico
contìdoàs
fls.03/20dosautosno44.464/20!5.
- Do vALoR E FoRMADEREpAssE
cúusulA TERCETRA
peloCONCEDENTE
Serãorepassados
ao CONVENENTE
o valorde R$250.936,40
(duzentos e cinquenta mil, novecêntos e trinta e seis reais e quarenta
centavos), conformePlanode Trabalhoe pertinenteCronograma
de Execução
e
Planode Aplicaçâoàs fls. 03/20 dos autos no 44.464/20!5, e mediantea
condicionante
de apresentaçâo
pelo CONVENENTE
das Certidõesneqativasde
INSSe FGTS.
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As despesasdecorrentesda execuçãodo presenteconvêniocorrerão por Conta
da seguintedotaçãoorçamentária.
27,OO. SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO
27,92 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOSSOCIAIS
O8,244.O1O3,4.O4O- Execução de projetos e Ações de fnclusão Social
Fonte: 181
!
35.5O.43.oO- Subvenções Sociais
I
F I C H A- 1 1 1 5
Valor: R$25O.936,4O (duzentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e
seis reais e quarenta centavos)
I
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CLAUSULAOUINTA - DAS OBRIGACõES

Competeao CONCEDENTE
lvtunicípio,
atravésdo FlvlIS:
(a) Efetuâro repassefinanceirotão logo ao CONVENENTE
apresente
Certidões
Negativas
de INSSe FGTS;
(b) Exercero controlee fiscalização
sobrea execução
do convênto;
(c) Recebere apreciara prestaçâode contas,deierminando
correções
for o caso,ou se possível
aprovando;
(d) Publicar
o extratodesteìnstTumento,

- Instituto14oinho
Competeao CONVENENTE
CulturalSul-Americano.
(a) aplicar os recursosrecebidossomente no objeto pactuadoneste
instrumento;
(b) Identificar publicamente a paftìcipação do CONCEDENTE
na
ìmplementaçâo
do objetodo presenteconvênio;
pelopagamento
(9ì Responsabìlizar-se
de todasas taxascabiveis;
(d) Apresentara prestaçâode contasfinal até o términoda vìgênciado
conveniodos valores recebidose relatóriodescritivo,conrenooa
relaçâo de pagamentosacompanhadosdas notas fiscais/recibos
originaiscom d identificaçâo
do no do presenteconvênio.

cLÁusuLAsExra - Do pRÂzo
o presenteConvênioterá o prãzode vigência/execução
de 12 (doze)meses,a
contardo repassedo recuTso,
com mais O1 (um) més, a contai do repassedo
recurso, para a prestaçãode contas, podendo ser prorrogadomediante
justifìcativaa ser protocolada
na sededa SecretariaMunìcipal
di Governo,até
15 (quinze)diasantesdo términodo prazoDrevisto.
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CLÀUSULASÉTIMA - DA RESCISÃO

O presenteConvênìopoderáser rescindidoa qualquertempo, independente
de
judicialou extrajudicial,
interpelação
por qualquerdas partes,bastandonotificar
a outra com 30 (trinta) dias de antecedêncìa,
ou por inadimplemento
de
qualquerde suas cláusulas,devendo,caso seja responsável
pela rescisão,a
promover,em caráterimedìato,a devolucãodos recursosrecebidos
Conveniada
e aindanão utilizados.
CLÁUSULA
oITAvA - DA oRIGEM
O presenteinstrumentooriqina-se
do Processo
no 44,464/2015,
I

cLÁusuLA NoNA - DA pREsTAcÃopE coNTAs
Ficao CONVENENTE
peranteo CONCEDENTE
responsável
a apresentarPrestação
de Contaslogoapóso repassedos recursos,devendo,ao térmÌnodo prazodo
Convênìo,
ser apresentada
a Prestação
de Contasfinal,constandoos se9uintes
documentos:
a) RelatórioFinalcom fotos;
b) Relação
de pagamentos;
c) Conciliação
bancáriamêsa mês
d) Balancete
Fìnanceiro;
e) Relação
de Documentos
pagas;
de despesas
f) Relação
dos Cheques
emitidos;
Nota
Fiscais/Recibos
originais
com identifìcação
do númerodo Convênio;
9)
h) ExtratosBancárìos
mensaisda conta,inclusivecom saldozerado:
i) Comprovante
do recolhimento
do saldo de recursosnão utilizadosa conta
indicadapeloCONVENENTE;

Os bens adquiridoscom os recursosTeDassados
decorrentesdeste Convênio
serãodoadosao CONVENENTE
peloCONCEDENTE,
conformepTevisro
nos arus.
25 e 26 do Decretono 635, de 15 de Julhode 2009,que Dispõesobreas noTmas
paracelebraçâo
de convêniose instrumentos
similarespelosórqãose entidades
do PoderExecutivo
N4uniciDal,

Paradirimirquaisquerquestõesdesteconvênio,que não possamser resolvidas
pelamediação
administrativa,
as parteselegemo foro de Corumbé-[4s,
E por estaremassimjustase de acordo,flTmamo pTesente
Instrumento,em 03
(três)vias de igualteor e forma,na presençadastestemunhas
abaÌxonomeadas
e indicadas,
paraque surtaseusjurídicose legaiserertos.
r
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