
CONVÊNIO 001/2018 

 

 

Convênio que celebram entre si o Município de Novo Xingu e a 

Associação Hospitalar Comunitária Regional de Saúde – 

AHCROS de Contantina, para o repasse de recursos financeiros 

visando a Reforma e Ampliação da Unidade de Centro 

Cirurgico da entindade.  

 

 

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado o Município de Novo 

Xingu, com sede administrativa na Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, em Novo Xingu / 

RS, inscrito no CNPJ sob nº 04.207.526/0001-06, de ora em diante denominado, 

simplesmente, MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 326.662.330-49 e de outro lado a 

Associação Hospitalar Comunitária Regional de Saúde - AHCROS, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na Rua Nereu Ramos, 1005, Centro, em Constantina / RS, inscrita 

no CNPJ sob nº 04.928.075/0001-98, neste ato representada por seu Presidente, Sr. MOISÉS 

LORENO ALVES DOS SANTOS, doravante denominada, simplesmente, AHCROS, 

resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) do MUNICÍPIO para à AHCROS, visando a execução dos 

serviços de reforma e ampliação da Unidade de Centro Cirúrgico do Hospital pertencente a 

entidade, que é sediada no Município de Constantina. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA AHCROS 

Constitui obrigação da AHCROS:  

a) Efetuar as obras de reforma e ampliação da Unidade de Centro Cirúrgico, de acordo 

com Plano de Trabalho, Edital, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, 

previstos na Tomada de Preços nº 001/2018, expedida pela entidade, os quais devem integrar 

o processo administrativo no município; 

b) Disponibilizar conta específica, para fins de receber o valor acima citado; 

c) Prestar contas, mensalmente, da verba recebida, de acordo com o estabelecido na 

Cláusula Quinta deste Convênio. 

d) Encaminhar ao Município, sempre que este solicitar, todas as informações relativas 

ao volume das atividades executadas no mês imediatamente anterior.  

 

 

 



CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O MUNICÍPIO transferirá à AHCROS, o equivalente ao valor total de R$ 

200.000,00, (duzentos mil reais), destinados à execução de reforma e ampliação da Unidade 

de Centro Cirúrgico, conforme descrito na cláusula primeira.  

§ 1º - Os valores a serem repassados pelo MUNICÍPIO serão depositados na conta 

bancária específica a ser informada pela entidade beneficiada;  

§ 2º - O valor a ser repassado pelo MUNICÍPIO ficará condicionado a apresentação 

da Planilha de Medição de Obra atestada pelo Engenheiro designado pela AHCROS, e nos 

valores proporcionais descritos no Plano de Trabalho apresentado pela entidade; 

§ 3º - Os recursos financeiros repassados serão oriundos de dotações orçamentárias 

próprias do MUNICÍPIO.  

§ 4º - É vedada a utilização dos recursos em despesas adversas ao objeto deste 

convênio.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A liberação dos recursos financeiros, observado o disposto do § 2º da cláusula terceira, 

será procedida em tantas parcelas quanto se fizerem necessárias, de acordo com as medições 

realizadas pelo engenheiro desingado pela entidade e nos valores proporcionais definidos no 

Plano de Trabalho apresentado pela AHCROS, independente do cumprimento ou não dos 

prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro da obra contratada.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

A AHCROS realizará a prestação de contas de contas de cada parcela repassada pelo 

MUNICÍPIO, num prazo de até 30 dias após a transferência do recurso recebido por conta da 

execução do objeto previsto neste instrumento, sendo esta acompanhada dos seguintes 

documentos: 

§ 1º -  Ofício de encaminhamento de Prestação de Contas; 

§ 2º -  Cópia da Planilha de Medição descrevendo os valores autorizados para 

pegamento pelo Engenheiro responsável pela fscalização da obra; 

§ 3º - Relação de pagamentos efetuados contendo os documentos que comprovem esta 

movimentação, tais como: notas fiscais, contracheques e/ou outros documentos; 

§ 4º - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a 

descrição das despesas e das receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a 

execução do objeto. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRAPRESTAÇÃO 

A AHCROS, em contraprestação ao valor recebido, compromete-se em: 

a) Aumentar a disponibilidade de exames oferecidos ao município; 



b) Atender a população xinguense com plantões médicos 24 (vinte e quatro) horas 

por dia nos sábados, domingos e feriados e, nos demais dias, a partir das 17 horas 

até as 7 horas do dia seguinte; 

c) Propiciar um atendimento de melhor qualidade à população deste município.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A celebração deste Convênio está prevista no artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

autorizada pela Lei Municipal nº 930, de 08 de junho de 2018. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente Convênio vigorará até o atendimento completo do objeto previsto neste 

instrumento, com prazo previsto para 06 (seis) meses, contados a partir de 14/05/2018, quanto 

emitida a Ordem de Início dos Serviços. 

 

Parágrafo Único – Este Convênio poderá ser alterado mediante a celebração de 

Termo Aditivo, após manifestação das partes envolvidas.  

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para dirimir as questões oriundas da 

execução deste Convênio. 

 

E por estarem às partes justas e acordadas firmam o presente termo em 02 (duas) vias 

de igual teor para um só efeito legal. 

 

Novo Xingu, 26 de junho de 2018. 

 

_________________________   _________________________________ 

Jaime Edsson Martini    Moisés Loreno Alves dos Santos 

Município      AHCROS 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1)  ____________________________  2)  _____________________________ 

     Nome:           Nome: 

     CPF:            CPF: 

 

 

 


