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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO nº 024/2014, 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E O

INSTITUTO VIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de 

Canoinhas/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Senhor LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, brasileiro, casado, Médico 

Veterinário, portador do CPF nº. 477.740.299-15, residente e domiciliado nesta cidade, ora 

denominado MUNICÍPIO e, INSTITUTO VIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, entidade 

filantrópica e de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 13.617.301/0001-00, 

com sede na cidade de Timbó, na Rua Germano Brandes Sênior, nº 690, CEP 89120-000, 

no Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Diretor, Sr. Richard da Silva 

Choseki, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 893.805.259-15, residente 

e domiciliado à Rua Amazonas, n.º 560, sala 02, bairro Garcia, Município de Blumenau 

Santa Catarina, CEP 89021-000, nos termos de seus estatutos sociais, daqui por diante 

denominada INSTITUTO, resolvem aditar o presente convênio conforme disposto a seguir:

I – DAS ALTERAÇÕES

O caput da Cláusula Quinta e seus parágrafos primeiro e terceiro passam a vigorar com a seguinte redação:

“DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUINTA – Pelos serviços objeto do presente convênio, o MUNICÍPIO disponibilizará ao 

INSTITUTO, até 05 (cinco) dias anteriores à prestação dos serviços conveniados, o valor mensal de até 

R$ 199.700,00 (cento e noventa e nove mil reais) eis que o valor global deste convênio é de R$ 

2.396.400,00 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

§1º O referido repasse compreende o adimplemento de toda a execução do objeto e demais obrigações, 

atribuições responsabilidade, custos e ônus diretos e indiretos constantes no presente instrumento, 

inobstante os serviços ora conveniados contemplarem também os munícipes de Bela Vista do Toldo, por 

conta de convênio existente entre os dois Municípios, a responsabilidade pelo repasse dos valores 

lançados no “caput” da presente cláusula caberá exclusivamente ao MUNICÍPIO (mediante ressarcimento 

pelo Município de Bela Vista do Toldo), devendo o INSTITUTO prestar contas unicamente ao MUNICÍPIO, 

na forma no § 3.º da presente cláusula.

(...)

§ 3.º O INSTITUTO obriga-se a fornecer ao MUNICÌPIO mensalmente prestação de contas dos recursos 

repassados, que deverá conter:
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a) Balancete da prestação de contas – Anexo TC-28;

b) Declaração de recebimento e aplicação das subvenções sociais;

c) Documentos comprobatórios das despesas realizadas (notas fiscais), com o devido recebimento 

dos serviços prestados, e que esta de acordo com as especificações;

d) Cópia do cheque utilizado para pagamento;

e) Extratos bancários da conta especial, com a movimentação completa do período;

f)Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso.

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas constantes do Convênio permanecem inalteradas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma para um só efeito, na presente das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Canoinhas/SC, 30 de janeiro de 2015.

          LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA                                       RICHARD DA SILVA CHOSEKI

                         Prefeito                                                   INSTITUTO VIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

TESTEMUNHAS:

Willian Thiago Groth Cardoso

CPF: 082.380.529-80

_____

CPF:
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO nº 024/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E O INSTITUTO VIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.


O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, brasileiro, casado, Médico Veterinário, portador do CPF nº. 477.740.299-15, residente e domiciliado nesta cidade, ora denominado MUNICÍPIO e, INSTITUTO VIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, entidade filantrópica e de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 13.617.301/0001-00, com sede na cidade de Timbó, na Rua Germano Brandes Sênior, nº 690, CEP 89120-000, no Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Diretor, Sr. Richard da Silva Choseki, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 893.805.259-15, residente e domiciliado à Rua Amazonas, n.º 560, sala 02, bairro Garcia, Município de Blumenau Santa Catarina, CEP 89021-000, nos termos de seus estatutos sociais, daqui por diante denominada INSTITUTO, resolvem aditar o presente convênio conforme disposto a seguir:

I – DAS ALTERAÇÕES


O caput da Cláusula Quinta e seus parágrafos primeiro e terceiro passam a vigorar com a seguinte redação:

“DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUINTA – Pelos serviços objeto do presente convênio, o MUNICÍPIO disponibilizará ao INSTITUTO, até 05 (cinco) dias anteriores à prestação dos serviços conveniados, o valor mensal de até R$ 199.700,00 (cento e noventa e nove mil reais) eis que o valor global deste convênio é de R$ 2.396.400,00 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

§1º O referido repasse compreende o adimplemento de toda a execução do objeto e demais obrigações, atribuições responsabilidade, custos e ônus diretos e indiretos constantes no presente instrumento, inobstante os serviços ora conveniados contemplarem também os munícipes de Bela Vista do Toldo, por conta de convênio existente entre os dois Municípios, a responsabilidade pelo repasse dos valores lançados no “caput” da presente cláusula caberá exclusivamente ao MUNICÍPIO (mediante ressarcimento pelo Município de Bela Vista do Toldo), devendo o INSTITUTO prestar contas unicamente ao MUNICÍPIO, na forma no § 3.º da presente cláusula.


(...)


§ 3.º O INSTITUTO obriga-se a fornecer ao MUNICÌPIO mensalmente prestação de contas dos recursos repassados, que deverá conter:


a)
Balancete da prestação de contas – Anexo TC-28;


b)
Declaração de recebimento e aplicação das subvenções sociais;


c)
Documentos comprobatórios das despesas realizadas (notas fiscais), com o devido recebimento dos serviços prestados, e que esta de acordo com as especificações;


d)
Cópia do cheque utilizado para pagamento;


e)
Extratos bancários da conta especial, com a movimentação completa do período;


f)
Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso.

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas constantes do Convênio permanecem inalteradas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presente das testemunhas abaixo, a tudo presentes.


Canoinhas/SC, 30 de janeiro de 2015.

          LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA                                        RICHARD DA SILVA CHOSEKI

                         Prefeito                                                   INSTITUTO VIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

TESTEMUNHAS:


Willian Thiago Groth Cardoso

CPF: 082.380.529-80

_____


CPF:












