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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 009/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E O LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Dr. Victor de Freitas, n°28, Centro, Brumadi-
nho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presente o Secretário Municipal de Ação Social, Sr. ROGÉRIO 
LUZIA FERNANDES MACIEL, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e o LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO inscrito no 
CNPJ sob o n° 05.854.647/0001-02, com sede à Rua João Fernandes do Carmo, n° 105, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35466.000, neste ato re-
presentado por sua Presidente, Sra. GERALDA CONCEIÇÃO C. DA SILVA DOMINGUES, brasileira, portadora do RG MG 2.219.633/SSPMG, inscrita 
no CPF sob o no.  325.763.826-49, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, firmam o presente Convênio em conformidade com as 
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o repasse de subvenção social pelo PRIMEIRO CONVENENTE a SEGUNDA CONVENENTE, destinados a 
cobrir despesas de custeio com pessoal. 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Federal 8666/1993
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1– DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Ação Social;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamentos deste 
instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financeiros 
repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio e em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da execução do Plano de Trabalho;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com fornecedores, e outras despesas referentes à 
execução do presente Convênio;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, ob-
servadas as determinações previstas nos incisos I e VI 
do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pa-
gamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido 
utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta da previamente pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros 
fatos que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
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zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e aos registros dos fatos relacionados, direta 
ou indiretamente, com a execução do presente convênio, quando em missão de fiscalização e auditoria;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$121.548,08 (cento e vinte e um mil, quinhentos e quaren-
ta e oito reais e oito centavos), na dotação orçamentária n° 02 010 007 0824100222.260 3350430000 100 739, consignada no orçamento da 
Secretaria Municipal de Ação Social;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 02 (duas) parcelas no valor de R$60.774,04  (sessenta mil setecentos e setenta e quatro 
reais e quatro centavos) cada uma.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser encaminhada ao Departamento de Convênios em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir do fim 
da vigência, contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais e ou faturas originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia dos cheques emitidos para pagamentos ou comprovantes de Ted (Transferência Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favore-
cidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo relação das atividades executadas. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhi-
mentos fora do prazo;
II.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
III.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
IV.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
V.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VI.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
VII.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
VIII.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na 
planilha poderá ser efetivamente executado;
IX. Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos da aplicação financeira serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua consecução, e 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam aplicados no 
objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência a partir da data de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2015.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a 
ser apresentada à Secretaria Municipal de Ação Social, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactuado.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
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ções, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou 
através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a SEGUNDA 
CONVENENTE às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública 
Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 11 de maio de 2015..
Antônio Brandão
Prefeito Municipal 
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
Geralda Conceição C. da Silva Domingues
Presidente – Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção

Conselhos Municipais

COMESB - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BRUMADINHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Esportes de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com a LEI 
nº1303/2002, vem através deste, tornar púbico o Edital de Convocação para as Associações de Bairro e Associações Comunitárias à participa-
rem do COMESB como membros para o mandato de 2 (dois) anos.
Os interessados devem fazer parte da Diretoria da Associação que irão representar e entregar o formulário abaixo na Quadra Municipal de 
Esportes, Rua: Itaguá, nº 1000, bairro Centro, Brumadinho/MG, até o dia 27/05/2015.
As Associações de Bairros e Comunitárias deverão indicar dois representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente.
Bruno Heison Pereira Campos
Presidente do COMESB

Formulário simplificado de solicitação de participação do COMESB
Associação: ______________________________________________________________
Nome Titular:______________________________________________________________
Função na Associação:______________________________________________________
Identidade:____________________________ CPF:_______________________________
Endereço:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nome Suplente:____________________________________________________________
Função na Associação:______________________________________________________
Identidade:____________________________ CPF:_______________________________
Endereço:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________________________                          ______________________________
          Assinatura do Titular                                                      Assinatura do Suplente
_____________________________________
Assinatura do Presidente da Associação

Recebido por:________________________________ Data:______________________
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.019/15 Aquis. de uniformes e equipamentos/materiais esportivos p/ a Sec. de 
Esportes. Vencedoras: Aquarela Comércio e Serviços Eirele-Me  Valor R$3.744,10; Comercial Martins Queiroz Eireli Valor R$9.626,00; Décima 
Gonçalves Palhares 97049310697 ME Valor R$2.560,00; Dilcea Moreira Drumond-ME  Valor R$8.170,05; Multisilk Confecções Eireli-EPP Valor 
R$1.798,80; Mundo dos Esportes Ltda–EPP Valor R$9.575,00; Rca Comercial Ltda–ME Valor R$12.264,80; Rv Comercio de Papeis Ltda–EPP  Valor 
R$3.240,00; VR Comercio de Calçados Ltda  Valor R$6.356,90; Valor Total: R$ 57.335,65 Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG Torna público o resultado de julgamento do recurso administrativo impetrado pela empresa Comercial Logís-
tica e Informática referente ao P.P 021/2015 nos autos do processo. Conhece do recurso para no mérito negar-lhe provimento. Ver site: www.
brumadinho.mg.gov.br - Antônio Brandão-Prefeito

Prefeitura de Brumadinho/MG- Convoca: Os licitantes do Pregão Presencial 023/2015, Aquisição de Cadeiras e carteiras escolares para Sec. 
Educação. Abertura do Envelope de Habilitação da empresa: Santa Helena Moveis para Escritório LTDA no dia 14/05/2015 às 10:00 Antônio 
Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO TP 004/2015 – OBJ: EXECUÇÃO 
DE OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO ARANHA – BRUMADINHO/MG- ABERTURA: 04/06/2015 ÀS 09:30 HRS – LOCAL: AV. 
INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net 
e site: Brumadinho.mg.gov.br .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO PP SMO 
009/2015 – VENCEDORES:  Alexandre Magno Leal, Casa das Licitações Ltda, Conexsan Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda, Douglas Fabris 
Aguiar Me, Marla Construções Ltda, Mercearia Indianópolis Ltda, Pregão Materiais de Construção Ltda, Premoldados Belo Bloco Me, Tigre S/A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO PP SMO 
015/2015 – VENCEDORES:  Thiago Vieira de Souza Me, Organizações MSL Ltda, Marla Construções Ltda, L3A Divisorias e Forro Ltda, FX Comer-
cio e Distribuidora Eireli, Douglas Fabris Aguiar Me, Comercial de Madeiras Veredas Ltda Epp, Casa das Licitações Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO PP SMO 
016/2015 – VENCEDORES:  Canedo Distribuidora Ltda, Centro Oeste Lubrificantes Ltda, Fernandes & Fernandes Lubrificantes Ltda, Grandlub 
Ltda.
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