
 

 

TERMO DE CONVÊNIO N° 009/2016 

 
 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM E O FUNVIDA 
FUNDAÇÃO LIVRE PARA VIVER, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICAM. 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Avenida Santos Dumont, nº 491, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
37.465.283/0001-57, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr 
ALASSANDRO NICOLI, brasileiro (a), casado, portador do RG nº 
982.582/SSP-MT e CPF nº 630.307.051-53, residente e domiciliado à rua 
Tamandaré, nº1171,centro,na cidade de Santa Carmem./MT, denominado de 
CONCEDENTE, e de outro lado a FUNVIDA (FUNDAÇÃO LIVRE PARA 
VIVER) inscrita no CNPJ/MF sob n°10.643.700/0001-58, situada na Rua das 
Castanheiras, 84, Sinop - MT, entidade civil, prestadora de serviço, sem fins 
lucrativos, representada neste ato pelo seu Diretor Executivo  Felipe Matheus 
de França Guerra, brasileiro, portador do RG N° 11002980 e CPF N° 
927.908.281-72, residente e domiciliado na Rua das Macieiras, n.º 1345 JD. 
Maringá na cidade de Sinop, neste ato denominado CONVENENTE. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente termo de Convênio a promoção de ações que 
proporcionarão a Recuperação de Dependentes Químicos do município de 
Santa Carmem que serão encaminhados para a " FUNVIDA (FUNDAÇÃO 
LIVRE PARA VIVER)  na cidade de Sinop - MT. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos, ora conveniados, deverão ser usados 
para a compra de Gêneros de Alimentação para a manutenção do referido 
Centro de Recuperação. 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O valor global deste instrumento é de R$ 8.800,00 (oito mil, e oitocentos reais), 
para repasse em 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 1.760,00 (mil setecentos e 
sessenta reais)divididas em duas secretarias pagas com recursos deste 
município na seguinte dotação orçamentária: 
 



 
Secretaria Municipal de Saúde 
06.06002.10.03.0021.2070.3.3.90.39.00.00.0102000000 
Valor mensal 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais) 
Valor total 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
A vigência deste convênio compreende a data de 01 de Agosto de 2016 a 31 
de dezembro 2016.  
Os pagamentos serão efetuados até o quinto dia do mês. 
 
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Como forma de cooperação para execução fiel do objetivo deste convênio, 
obrigam-se as partes. 
DA CONCEDENTE 
a) Acompanhar a realização deste convênio através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e saúde com o objetivo de fiscalização e 
avaliação para o fiel cumprimento do objeto; 
b) Liberar recursos após a apresentação de prestação de contas da parcela 
anteriormente recebida; 
c) Receber as prestações de contas que serão submetidas ao Tribunal de 
Contas do Estado 
d) Remeter cópia do Convênio a Câmara Municipal de Vereadores de 
Santa Carmem. 
DA CONVENENTE  
a) Aplicar os recursos financeiros dentro do objetivo proposto a que se 
refere a Cláusula Primeira: 
b) Apresentar a Prestação de Contas dos recursos Financeiros recebidos à 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem-MT junto ao setor de Convênios com cópia ao Tribunal ao tribunal de 
Contas do Estado/MT conforme a Lei Municipal n.º 617/2016  
c) Movimentar conta específica em Instituição Financeira Oficial: 
d) Caso necessário, promover licitação para contratação de serviços, nos 
termos da Lei 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores, ou ainda, de acordo 
com nova legislação que vier a substituí-la; 
e) Devolver á CONCEDENTE a parcela ou saldo de parcelas recebidas e 
por ventura não utilizadas no objetivo proposto, devidamente atualizados. 
f) Dar Publicidade do Convênio, mediante publicação em meios de 
comunicação mencionando o número, o valor e prazo de vigência. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA PRESTAÇAO DE CONTAS  



 
A prestação de Contas dos Recursos constantes neste Convênio deverá ser 
apresentada á CONCEDENTE no prazo de 30 (Trinta) dias contados á partir do 
segundo repasse, sendo que somente será liberada as próximas parcela 
mediante a prestação de contas dos repasses financeiros a CONVENENTE. 
a) Demonstrativos da Execução da Receita e Despesas, evidenciando os 
recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferido 
da aplicação dos recursos do mercado, quando for o caso e os saldos; 
b) Relação de Pagamentos; 
c) Extrato da Conta Bancária específica do período da primeira parcela até o 
ultimo pagamento e conciliação bancaria, quando for o caso; 
d) Cópias autenticadas das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesas emitidos em nome da 
CONVENENTE, devidamente atestados, recebidos e identificados com o 
numero do convênio ou similares. 
e) Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, na conta indicada 
pelo responsável do programa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da 
CONVENENTE, devidamente identificados com numero do documento e 
mantidos em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que foram 
contabilizados, a disposição dos órgãos de controle interno e externo no prazo 
de 5 (cinco) anos contados da aprovação da prestação de contas da 
CONCEDENTE, relativo ao exercício da concessão. 
 
 
CLAUSULA SEXTA - 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 prazo de validade. 
 
 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
Este convênio poderá ser denunciado por quaisquer das partes e rescindindo 
por descumprimento de suas clausulas, particularmente quando das 
constatações das seguintes situações: 
 
a) Utilização dos recursos em desacordo com o seu objeto; 



b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro, em desacordo com o 
disposto na lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei n° 8.883 de 08 
de junho de 1994. 
c) Falta de apresentação de prestação de contas nos prazos estabelecidos; 
 
CLAUSULA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro de Comarca de Sinop - Estado de Mato Grosso, para dirimir 
quaisquer duvidas oriundas deste instrumento. 
 
E, por estarem assim de acordo e conveniados assinam o presente em 3 (três) 
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Santa Carmem-MT, 01 de Agosto de 2016. 
 
 

__________________________________________ 
ALASSANDRO NICOLI 

Prefeito Municipal 
 
 

_____________________________________________ 
FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA 

Fundação Livre para Viver 
 
 
 

_________________________________________ 
ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS 

Assessor Jurídico 
 

 
Testemunhas 

 
__________________________________________ 
a)  
CPF:  
 
__________________________________________ 
b)  
CPF: 


