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TERMo on convÊxro No oot/ 2022

PUBLICADO NO
PLACARD..,

:tir:.CO /

STRUMENT0 DE coxvÊmo euE,

O ffUmCÍpIO DE POSSE, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ^,ÍF sob o no 01.743.335/0001 -62, com sede na Av. Padre Trajano, no55, setoÍ:

centro, Posse-GO, CEP: 73.900-000, neste ato representado pelo Sr. Helder Silva

Bonfim, brasileiro, casado, médico, na atual condição de prefeito municipal, portador

do RG no 32955762 Yia- DGPC/GO e do CPF n" 839.445.671-53, adiante apenas

denominado CONVENENTE, e de outro lado o SINDICATO RURAL DE POSSE,

pessoa jurídica de direito privado, entidade representante dos produtores rurais, inscrito

no CNPJ n'24.855.017/0001-99, com sede administrativa localizado na Rua Nelson

Vieira de Brito, n"12, centro, Posse-GO, CEP: 73.900-000, neste ato representado por

sua Presidente, Sra. Alzira de F. de Campos Azeredo, brasileir4 divorciada, produtora

rural, portadora do RG n'32974973843510 SSP-GO e CPF no 516.135.180-15, o qual

se denomina COI\wENIADO, resolvem, de mútuo acordo, celebrar o presente

Convênio, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n' 1644912022,

respeitando as normas aplicadas a administração pública por meio do Constituição

Federal de 1988, a Lei n"8.666193 e a Lei Municipal n" 809/2001, e, aind4 em

conformidade com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tem como objeto o apoio institucional para a entidade, com

o objetivo de auxiliar na organização e promoção da 8" E)GOPOSSE, edição 2022, qure

realizar-se-á no Parque de Exposições Adair Fagundes, conforme descrito no Plano

Trabalho, parte integrante deste instrumento, em anexo.

(;

ENTRE SI, CELEBRÀM O MT]NICÍPIO DE
POSSE E O SINDICATO RURAL DE POSSE,
NA FORMA ABAIXO ESPECIFICADA:

I
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS oBRIGAÇÕES E RESPoNSABILIDÂDES DoS

CONVENENTES

2.1 . Para consecução do objeto descrito na cláusula primeira, competiú:

I- Ao COITIVENENTE:

a) Em execução direta limpar e pÍepaÍff o Parque de Exposição Odair Fagundes

para que possa estar preparado para a realização do evento;

b) Em execução direta, auxiliar na manutenção das pistas de tr.ânsito existente

dentro do parque Odair Fagundes;

c) Em execução direta, manter e reparÍr as instalações elétricas e hidníulicas

existente no parque Odair Fagundes;

d) Durante os 04 (quatro) dias de evento, realizzr a limpeza do local do evento,

parque de Exposição Odair Fagundes.

e) A CONVENENTE se compromete a ceder 02 (dois) shows artísticos de renome

nacional, em comemoração ao dia do aniversár'io da cidade ( 150 anos), sendo eles:

I - Show da banda denominada Trio Parada Dura que será realizado no dia

17tO7t2022;

ll - Show do cantor Xand Avião, que será realizado no dia 18/07/2022 e finalizarâ no

dia 1910712022.

II- Ao COIIVEITIIADO:

a) Executar as ações necessárias á consecução do objeto deste Convênio;

b) Fiscalizar e coordenar a execução dos serviços a serem realizados pela

CO]TTVEITIENTE;

c) Incentivar a participação da população em todos os eventos promovidos através

deste Convênio;

d) Dirulgar institucionalmente a municipalidade com vista a atender ao princípio

da publicidade, dando amplo coúecimento do evento a ser realizado no município;

e) Ceder por 02 (dois) dias (17 e 18 de julho), de forma gratuit4 a estrutura Íisica,

tais como, espaço, palco, som, iluminação e outros que fizerem necessário, para a
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rcalizagão do evento de comemoração do aniversririo de 150 (cento e cinquenta) anos do

Município de Posse/GO;

f) Prestar contas de todos os serviços prestados pelo CONVENENTE, no prazo

especificado na cláusula sexta deste termo de convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento terá início a partir de sua assinatura e

finalizzrá no 10' (décimo) dia depois de findado o evento, tendo os seus efeitos

jurídicos a partir da publicação na imprensa oficial.

cLÁusULA eUARTA - DA coMrssÃo DE ACoMPAr\THAMENTo E

GESTÃO DOS CONVÊNIOS

5.1. Para representar o interesse das partes, fica instituída uma Comissão Perrnanente,

para a qual sení designado 0l (um) representante de cada instituição, a quem caberá a

responsabilidade pelo acompanharnento e desenvolvimento da execução do objeto

previsto na Cláusula Primeira.

5.2. Como representante do COIMEI\IENTE, fica designado o Sr. Adriano

Antikiewicz, brasileiro, casado, Secretrário de Administração, portador do RG no

5028694 SPTC-GO e CPF n" 900.430.901-25, a quem cabeú a responsabilidade na

execução deste Convênio.

5.3. Como Íepresentânte do COITIVEMADO, fica desipada a Srr. Alzirs de F. de

Canpos Azeredo, brasileir4 divorciad4 produtora rural, portadora do RG

n"32974973843530 SSP-GO e CPF n'516.135.180-15, a quem cabeá a

responsabilidade na execução deste Convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. A prestação de contas referente à aplicação dos recursos transferidos, em

conformidade com o plano de üabalho apresentado, seniL feita em até 90 (noventa) dias

após a realização dos eventos, mediante apresentação da relação discriminada de todos

os gastos empregados pelo COhIVEIIIIADO.

CLAUSULA SEXTA - DOS TERMOS ADITIVOS V
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7.1. Fica facultado às partes alterarem, de comum acordo, por meio de termo aditivo,

mediante proposta devidamente formalizada, a qualquer tempo, no prazo nele

estipulado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃo

8.1. Ocorrendo o descumprimento de qualquer das cláusulas previstas neste

instruÍnento, seú o mesmo dado como rescindido mediante comunicação escritâ feita

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando as partes responúveis pelas

obrigações e beneficiando-se d"s vantagens somente em relação ao peúodo em que

participaraÍn do acordo.

CLÁUSULA oITAvo - ENCARGoS TRIBUTÁRI0S

9.1. A CONVENIADA desobriga, desde jri a COIIWEIIIENTE de quaisquer débitos de

natureza, fiscal e previdenciária ou de responsabilidade junto aos órgãos públicos

federais, estaduais e/ou municipais, bem como os referentes ao s€tor privado,

decorrentes do cumprimento deste instrumento.

CLÁUSIJLA NONA - DO PLAI\IO DE TRÂBALHO

10.1. Faz parte integrcnte deste Instrumento, independente de transcrição, o Plano de

Trabalho, elaborado de comum acordo entre as partes, e, que especifica à execução do

objeto deste convênio, descrito na Cláusula Primeira.

cLÁusuLA DÉctNtc, - DA PUBLICAÇÃo

11.1. O presente Termo de Convênio somente produziní efeitos jurídicos após a

publicação de seu extrato em meio oficial de publicidade da administração pública, tais

como jornal de grande circulação, sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, portal dos

Tribunais de contas e Placar da Prefeitura Municipal de Posse, nos termos e forma do

Parágrafo Único do art.6l, da Lei 8.666193 e da Lei Orgânica Municipal.

CLÁUSULA DÉCNíA PRIMEIRA. DO FORO

12.1. Os conflitos que poss{rm surgir relativamente ao ajuste decorrente deste termo de

Convênio, que não puderem ser dirimidas de forma amigável, processar-se-ão no Fo

da Comarca de Posse/GO, conforme eleito pelas partes.

W

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSsE, AVENIDA PADRE TRAJANO N9. 55, CENTRO
FONE (5213481/1370 e-mail: administracao@posse.go.gov.br



o

t-l np(I§§Ê
7 /aaçe e* lo<s ,s.bj

E assim, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expÍessas neste

Convênio, Íts partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e

form4 para que produzam entre si os efeitos legais, em juízo e fora dele, na presença de

2 (duas) testemunhas que igualmente assinam e se identificam.

Posse-GO, 20 de maio de 2022.

IO DE PO SE
Helder Silva Bonfrm

CONVENENTE

Testemunhas :

ome

ICATO POSSE
de F. C, o
CONVENIADO

MUNI
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