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TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2015 
 

             Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob nº 
37.465.283/0001-57, com sede na Av. Santos Dumont, 491, centro, nesta cidade, neste 
ato representa por seu PREFEITO MUNICIPAL SR. ALESSANDRO NICOLI, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 982582 SSP/MT e CPF nº 630.307.051-53, residente e 
domiciliado à Rua Tuiuti n. 662, Bairro Centro, cidade de Santa Carmem/MT, denominado 
de CONCEDENTE e a ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES 
CARMENSES-ACRIPC, inscrita no CNPJ sob o nº 10.141.947/0001-76, doravante 
denominada simplesmente convenente. , neste ato representado por seu Presidente,  
JOSÉ CANDIDO DA SILVA, residente e domiciliado á Av. do Comercio  s/nº  no 
município de Santa Carmem, portador da C.I. nº 528.068 SSP/MT  e do CPF 
362.755.811-15 com fundamento, no que couber nas disposições da Lei nº 8.666, de 
1993, celebram Convênio conforme as cláusulas e condições seguintes:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
                     O referido Convênio terá por finalidade promover o desenvolvimento do 
agronegócio do município de Santa Carmem, tanto a Nível Municipal, Estadual e 
Nacional, de acordo com a lei municipal n.º 582, 13 de Março de 2015. 
 
   CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
              O valor total do convênio é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que serão 
pagos em duas parcelas, de acordo com o cronograma do plano de trabalho.    
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  
A vigência deste convênio compreende a data de sua assinatura até 30         

(trinta) de outubro de 2015. 
 

CLÁSULA QUARTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
  As despesas resultantes deste instrumento serão empenhadas 
integralmente, no exercício de 2015 e pagas com recursos próprios deste município para 
empenho na seguinte dotação orçamentária abaixo: 
 

 07 07001 20 601 0025 1016 3.3.90.39.00.00 .0100000000 
 07 07001 20 601 0025 1016 3.3.90.39.00.00 .0300000000 
   

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
  Como formas de cooperação para execução fiel do objeto deste convênio, 
obrigam-se as partes: 
DA CONCEDENTE: 
 

a) Repassar a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme 
especificado na cláusula segunda; 
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b) Acompanhar a realização deste convênio através do Gabinete com objetivo de 
fiscalização e avaliação para cumprimento do objeto deste convênio; 

c) Receber as prestações de contas que serão arquivadas em bom estado de 
conservação; 

d) Remeter cópia do Convênio a Câmara de Vereadores de Santa Carmem; 
 
DA CONVENENTE: 
 

a) Aplicar os recursos financeiros dentro do objetivo proposto a que se refere à 
Cláusula Primeira, de acordo com o plano de trabalho. 

b) Apresentar à Prefeitura Municipal de Santa Carmem – MT, a prestação de 
contas dos recursos recebidos; 
  c) Caso não seja utilizado os recursos liberados no mês em sua totalidade, o 
Convenente poderá utilizá-lo no mês seguinte; 
    

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
            A Prestação de Contas dos Recursos constantes neste Convênio deverá ser 
apresentada à Convenente no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do termino 
do convênio. 
 a) - Relatório de Execução Receita e Despesa. 
 b) - Relatório de execução Físico financeiro. 
 c) - Relação de Pagamentos Efetuados. 
 d) - Cópias das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios de despesas emitidos em nome do CONVENENTE EXECUTOR, 
devidamente atestados, recebidos e identificados com o número do convênio ou similares; 
 e) - Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, a conta indicada pelo 
responsável pelo programa; 
            f) - Extrato da Conta Bancária específica do período do recebimento da primeira 
parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso; 
 
  PARÁGRAFO ÚNICO - As faturas, recibos, notas fiscais, e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do 
CONVENENTE, devidamente identificados com número do documento e mantidos em 
arquivos, em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados, a disposição dos 
órgãos de controle interno e externo, no prazo de 05 (cinco) anos.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
  A ausência de prestação de contas, nos prazos e formas estabelecidas, a 
prática de irregularidades na aplicação dos recursos, sujeita o CONVENENTE à rescisão 
do convênio. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO 
                       A CONVENETE compromete-se ainda a restituir os valores transferidos 
pela CONCEDENTE, através deste Convênio, atualizados monetariamente e acrescidos 
de juros legais, nas seguintes hipóteses: 

a) - Inexecução, do objeto da avença; 
b) - Falta de apresentação da Prestação de Contas no prazo exigido; 
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c)- Utilização do recurso em finalidade diversa da estabelecida, no presente 
Convênio; 

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO 
                        O presente instrumento poderá ser ratificado ou alterado, através de 
Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que solicitado e perfeitamente 
justificado dentro do seu prazo de validade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
  Este convênio poderá ser denunciado por quaisquer das partes e rescindido 
por descumprimento de suas cláusulas, particularmente quando das constatações das 
seguintes situações: 
 a) Utilização dos recursos em desacordo com seu objeto; 
 b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro, em desacordo com o disposto na 
lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1.994; 
 c) Falta de apresentação da prestação de contas nos prazos estabelecidos; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
           Fica eleito o foro da Comarca de Sinop - Estado de Mato Grosso, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento. 
  E, por estarem assim de acordo e conveniadas assinam o presente em 03 
(três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Santa Carmem/MT, 18 de maio de 2015. 
 
 
 

Alessandro Nicoli 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

JOSE CANDIDO DA SILVA 
Presidente ACRIPC 

ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES CARMENSES-ACRIPC 
 
 
 

ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS 
Assessor jurídico 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
MARCELI TAFAREL                                                               JORGE ALBERTO WALKER 
CPF:                                                                                        CPF: 


