PREFEITURA

DE

VALINHOS
TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2016

Pelo presente TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2016, que entre si celebram, de um
lado, o MUNiCíPIO DE VALlNHOS, com sede no Palácio Independência, localizado
na Rua Antônio Carlos, n° 301, Centro, CEP 13.270-005, na cidade de Valinhos,
estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob n° 45.787.678/0001-02, neste ato
representado pelo senhor Prefeito Municipal ClA YTON ROBERTO MACHADO,
devidamente assistido quanto ao aspecto legal, pelo Secretário de Assuntos
Jurídicos e Institucionais Dr. CLAUDIO ROBERTO NAVA, e referendado no que
tange à oportunidade e conveniência, que convergem para a caracterização do
interesse público, imprescindível para a realização deste ato, pelo Secretário de
Desenvolvimento Social e Habitação MARCO AURÉLIO PADllHA JUNIOR, de ora
em diante denominado Pl..lrae sir"iij3lesmente lIIUNICípIO, e de outro lado, a
ASSOCIAÇÃO DEeAIS EAMIQQSJ10S l:>cC?i;PCIONAISDE VALlNHOS - APAE
DE VALINHOS, in~rita
CNt:>J/ME 44~635.290/0001-15, com sede na Rua
Fioravante Agnello, 1669, Jardim MariaJlydia, na cídade de Valinhos, CEP 13272006, neste ato representada por
ipente EDSON MANZANO, portador do RG
n° 10.403.712-X e CPFIMF sob o
.t10.968 ..93, residente e domiciliado na Rua
Abolição, n° 1og~;~..
5 - ~~trro ~?~te Preta, na;~jdade de Campinas, estado
de São payto,.dyoral.
. 1"l1EJden0rTl.inad()
pura•.e~ilpl~smente CONVENIADA, e
como ANUi;.Nl'e ~.E Ti .........•• e Transi~~o dlt QO\l~'1!'9omposta pelo Decreto n°
9.305, de 2G ~e (3iJtI,J.t)to
de 2016, neste ato rep~~~entada pelo Coordenador Dr.
PEDRO INÁCIO·'MEDIEIROS, resQl~em em confQrmidade com a Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho
1993, e p ...tenores alterações e Lei Municipal n° 3.650, de
02 de dezembro d
002, em
f'f't'nidade corn os elementos e despachos
constantes dO<~~.9 + •• ..59 D....•
~........ NI TRATIV 20~9'l'1~01
&-PMV, mediante as
cláusulas e conpi~esq~a ..J1't.1J1IJa'!)~rlte
qçeitatn e se
orgªm, o seguinte:

no

DO OBJETO:
Cláusula 1a'i Constitui objeto do presente instrumento a prestação do serviço de
"Especializado. p r
diment
. essoas com deficiência e suas famílias", em
conformidade com
. ~fe
lano de Trabalho ao processo administrativo
n° 20.977/2016-PMV.
.
DO SUPORTE lEGAL:
Cláusula 28• O presente convênio é regido pela Lei Federal
Municipal n° 3.650, de 02 de dezembro de 2002.
D~ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

n.?

(

8.666/93, Lei
()
~

Clausula 38• As despesas para o atendimento deste convênio correrão por conta de
verba própria, prevista no orçamento vigente do MUNiCíPIO, classificadas sob n."I.) / .
08.244.0104.2.171.
~
~
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DAS CONDiÇÕES DE FORNECIMENTO:
Cláusula

48, A CONVENIADA deverá efetuar os serviços seguindo. as
determinações da Secretaria de Desenvo.lvimento. So.cial e Habitação, que será
solícttada através de prévia comunicação via Ofício., fax o.u e-mail, de acordo com as
especificações do. Edital.
Cláusula 58, As condições de saúde, higiene, segurança, assistência psico.lógica,
fortalecimento de vínculos familiares, e outros direito.s dos usuários, deverão.
obedecer a legislação. vigente.

Cláusula 68, Po.ssíveis alterações o.u cancelamentos, parciais o.u integrais, serão.
cornunlcados para a Secretaria de Desenvo.lvimento. Social e Habitação. do.
MUNICípío com 05 (cinco) dias de aflt~dência
..
~""':.,,.,.':. ",....

"'-"'';-'''',

,,,,,.,

DO LOCAL DA PRESTAÇÃ09(:}SSÉRVtÇOS
Cláusula 78, Os <:"'""'",,.,..,,<:"
CONVENIADA,

serão. prestados na sede da
n° 1669 - Bairro. Jardim Maria
'......
'''' ..,....São. Paulo,

gUtlJflU,

Ilydia, CEPo 1

DOTEM
Cláusula
proposto e

prestªr~ osserviçQ$, confo.rme o. Plano. de Trabalho.
Secret~ija •.de [)es~n\folvjmento. Social e Habitação,
inistrativo h~..20.977/2016-PMV.

constante

CONDiÇÕES GERAIS DE ACOMP

HAMENTO

,:''''

.....\......

.

...,

Cláusula 98, Em co.nfo.rmida€fé com o. Pla.no. dé Ttabâlho., a CONVENIADA
estabelecerá a .f~.~ma·d~ pl~nejamento. e ç(itéri
para a efetiva prestação. dos
serviços c .venia~,;. dandQ· •...
eiêrlçJa.~ em.
.' c'escritôi .dos procedimentos
adotados 8;
U~IÇIPI(),. por i(T1eiQda Seçretafia de Desenvolvimento. So.cial
Habitação:
Y

.Ui,

.

DAS OBRIGAÇÕES DA êONVE~I~DA
Cláusula 108• Arcar cem o.s tributos, impo.sto.s, taxas, emolumentos, contríbutçõesi
fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta eu indireta do. presente \. r·
convênio;
\\ !

J.

"

,

Cláusula 118, Orientar seus funcionários a serviço. deste convênio para que co.nduzame_
os trabalhes de acordo cem as normas técnicas adequadas, em estrita observância à
legislação. federal, estadual e municipal aplicáveis; e,

Cláusula 128, Respo.nsabilizar-se por danes causados à Administração. eu a terceiros,
decorrentes de sua culpa eu dele, eu de seus funcíonáríos, na execução. do. co.nvênio.,
não. excluindo. eu reduzindo. essa !espo.nsabilidade, a fiscalização. eu aco.mp
pelo.órgão. interessado. do. MUNICIPIO,

amento.
.
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DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO
Clausula 138. O MUNiCíPIOpagará nos meses de janeiro e fevereiro/17, o valor mensal
de R$ 78.705,99 (setenta e oito mil e setecentos e cinco reais e noventa e nove
centavos); pagará nos meses de março a outubro o valor de mensal R$ 83.408,38
(oitenta e três mil e quatrocentos e oito reais e trinta e oito centavos), pagará no
mês de novembro o valor de mensal R$ 116.727,01 (cento e dezesseis mil e
setecentos e vinte e sete reais e um centavos), e pagará no mês de dezembro o valor
de mensal R$ 130.613,37(cento e trinta mil e seiscentos e treze reais e trinta e sete
centavos) e totalizando o valor anual do convênio de R$ 1.072.019,40 (um milhão e
setenta e dois mil e dezenove reais e quarenta centavos), para o atendimento de até
395 (trezentos e noventa e cinco ) usuários do Serviço de "Especializado para
atendimento de pessoas com deficiência e suas famílias", mediante a aprovação da
aplicação dos recursosfinanceirosanteríormente recebidos.
DO PAGAMENTO
Cláusula 148• A
:WI",LI_
apresentará Relatório de atividades desenvolvidas,
assinado pelo Resnnru,,,,,,c.
. .
dia 20 (vinte) de cada mês, à
Secretaria de
sito Rua Antonio Carlos, 301,
Valinhos/SP,
Integral das Receitas e
Despesas - área municipal do Tribunal de
Contas do
até o dia 30 (trinta) de cada mês
s
dos documentos fiscais quitados
-,

,

",

,

.... ....

-

.'

Cláusula 1~8.Verifican~oqualquer irt
'dei
emissãono Relatório Nominal das
atividades desenvolvidas,OM.~NICíl
sua d~vollJçãoou solicitará a sua correção,
ficando o prazo.g~l.~agamentopror .•do propotêionalmentea sua regularização,sem
qualquer custo agicionala Ç~V~IAOA
...
Cláusula 168• Todo e qUaIqlJ'erpagamento dos
condicionadQ ~pr~entaçãº.Lpe.a C()N"ENIAD~J
todos os en fgos.\trabath~.tas,s()ciai:2.1
E.r~\l.i.g~.,.
em viqor., nGkJ..
.
~cotni
funcionários aloca
n
. s> obi.eto do
anterior ao da prestaçãodos serviços.

ª

atEmdimentosdos usuários ficará
dos comprovantes de quitação d
s e fiscais previstos na legislação
previdenciário .e fundiário dos
nte êônvênio, referentes ao mês
~

DOS PREÇOS

I \
v

1\

\,

f

Cláusula 178• Deverão estar contidos no preço: tributos, impostos,taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, refeição, hospedagem, mão-de-obra, materiais,
encargos sociais e trabalhistas,e todos os serviçosdo Plano de Trabalho.
~
FORMA DE PAGAMENTO
Cláusula 188• A Secretaria da Fazenda do MUNiCíPIO efetuará os pagamentos a
CONVENIAOA, de acordo com o cronograma mensal apresentado,cujos valores serão
depositados na conta corrente n° 93002-4, junto ao Banco Bradesco,Agência n° 0214 -:
Valinhos/SP, em nome da respectivaentidade.
~

~

I //

p/
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Cláusula 198• Coincidindo o vencimento com sábados, domingos, feriados ou ponto
facultativo e em dias que não houver expediente na PREFEITURA, será o seu
vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.
DA VIGÊNCIA
Cláusula 208• O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze)
meses) contados da data de sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO - Atingido o limite previsto e estabelecido no "caput" da
cláusula, será considerado findo e encerrado, independentemente de prévio aviso ou
notificação, não subsistindo mais nenhum vínculo entre os partes a não ser os
decorrentes pelo descumprimento de suas cláusulas durante o seu período de
vigência.
DA MULTA
assinar o presente convênio, aceitar,
úteis, a contar da data
execueao deste instrumento, ficará
(dez por cento) sobre o valor total do

Cláusula 218• Pela recusa
receber e retirar e
em que for
a CONVEN
presente
"r\n,\lr\I'

.8~~

nto
CI~~su,asastabeteetdas neste instrumento,
segul1íll~s$ançê)€)s:

Cláusula
sujeitará a

2. multa de O,S"q,(meiói'pQf
percentual aplica<:JôaoY~lor
mesmo valor.

9) por falta.,atraso elou por transgressão cometida,
hvênío, ate 'o limite de 10% (dez por cento) desse

>::<,:.,,~:~.

Parágrafo ~icd\

A nl,-,tta e

~~;!l~~;;~ausado~

lecida.na/;'aH~j.2

ao:2~'

desta Cláúsula, não exclui a

s :51t~:r:!i~::::~~o~

d;:~(

DA RESCISÃO
Cláusula 238• O MUNiCíPIO poderá por manifesto interesse público e a qualquer
tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente convênio
sem que tal ato gere qualquer direito à indenização a CONVENIADA.

f

Parágrafo Único: O MUNiCíPIOpoderá, ainda, declarar rescindidoo presente

convênio, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das .
hipóteses previstas no artigo 77 a 79 da Lei n.", 8.666/93 e suas Rosteriores ;1,

atualizações,tambémnos seguintescasos:

~
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1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do convênio;
2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas do convênio, ou pelo seu
cumprimento irregular;
3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pelo MUNiCíPIO.,ficar evidenciada a
incapacidade da Co.NVENIADA para dar execução ao convênio ou para prosseguir
na sua execução;
4. se a Co.NVENIADA transferir o presente convênio, no todo ou em parte, sem a
prévia e expressa autorização do MUNiCíPIO.;e,
5. por acordo mútuo ou por.razões dEJ~}{çJusivôinteressedo serviço público.
FISCALIZAÇÃO. PELO MYNlcíelÇ)
Cláusula 248• A execução do pr~sellte çgnyênio será acompanhada pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Habitação, que deverá designar um funcionário que
providenciará a
. istr() próprio, das ocorrências relacionadas com a
sua execução,
e for necessário para a regularização das faltas ou
defeitos oqse~ados,
orno r~.alizará.visitas técnicas, além da gestão do
convenio: prazo de vig
saldo, alterações de valores e quantidades.

e

Parágrafo Únic~: ASdecisões e providências que ultrapassarem a sua competência
deverão ser solicitadas às autoridade
;mpetentes em tempo hábil, para a adoção
das medidas convenientes.
DA PRESTAÇÃC,'DE CONTAS
'o;,

Cláusula 258• A !?ONvE~.~D~,dev:rá presteir cQfttas ao MUNiCíPIO. nos moldes
das instru - S')",~Speç.!!icas"qQ,.
TriQur")al'de 'pontas· do EstadQ de São Paulo,
mensalme.;... ?o$.r.~~yr~~\re
a~~~ 9JJr~~~~.()~~ercício, e, se for o caso, até 30
(trinta) dias'lfêtO'0~rm~
ia ~ste Jflstrumento, ou dei suas eventuais
prorrogações, sob penei de' fie, im e.9i.ci
.....
a.. ,.q~ rec~ber quaisquer outros recursos \i.
financeiros por parte do MUNICIP
.'.'..'\,
\'

.,?~ .... . .

DO FORO COMPETENTE:

.

./
\

f
r

Cláusula 268• Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, deste estado, para
dirimir as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento,
desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

yl

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no
preâmbulo deste, o presente TERMO.,digitado em 06 (seis) laudas, e firmado em 03
(três) vias de igual forma e teor, permanecendo a primeira via em poder da
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais do MUNiCíPIO., a segun.da via
entregue a Co.NVENIADA e a terceira para ser juntada ao processo ad~rativo

"

t/I',

~J~~-005 ·
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\)
de origem. Eu
" GERALDO NORBERTO BUENO, Diretor da
Procuradoria d inistrativa da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais
digitei e c feri o presente instrumento.

Pelo MUNiCíPIO:

,

11::;:;1',",,1
t:::,llt~

..•;,'.',i:llii!~nJ__"~~":~:=:'···~·'~-'~~·'~,~,,,_,,:'-,~"
•.•,.:-.•..~"..:~'
Pela ANUE"''JB;;

'C~O
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