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CONVÊNIO Nº 001 /2019. 

  

Convênio que entre si celebram o município de 

Goiatuba-Go e o Goiatuba Esporte Clube 

 

 

Por este Instrumento particular de Convênio que celebram entre si, o 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA/GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no 01.753.722/0001-80, com sede administrativa na Rua São 

Francisco, no 570, Centro, Goiatuba/GO, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. 

JOSÉ ALVES VIEIRA, brasileiro, divorciado, agente público, inscrito no CPF (MF) sob 

o no 391.813.831-34 e Carteira de Identidade no 2290131 DGPC/GO, residente e 

domiciliado à Rua Xingú, Q. 223, L. 20-A, nº 346, nesta cidade, doravante denominado 

Convenente e de outro lado o GOIATUBA ESPORTE CLUBE,  inscrito no CNPJ (MF) 

sob o no 02.364.479/0001-70, com sede administrativa na Rua Pernambuco, SN, Estádio 

Divino Garcia Rosa, Centro, Goiatuba/GO, neste ato representado pelo Presidente o Sr. 

Alexandre Borges Santana, solteiro brasileiro, agente público, inscrito no CPF(MF) 

033.733.401-36, e Carteira de Identidade no 5368410 SPTC GO, residente e domiciliado à  

Rua Paranaíba nº 943, Centro, Goiatuba-GO, também denominando como Conveniado, 

nas seguintes cláusulas e condições:  

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente convênio e estabelecimento de normas quanto a 

aplicação dos recursos financeiros oriundos de subvenção social, concedida pelo 

município de Goiatuba, ao Goiatuba Esporte Clube, para despesas com contratação de 

atletas, alimentação, salários, aquisição de materiais, prestação de serviços e obrigações 

sociais, objetivando a manutenção de suas atividades básicas.  
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CLAÚSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. 

  

Os recursos totais previstos para execução deste convênio são da ordem de 

R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e correrão por conta da seguinte dotação 

consignada no orçamento vigente:  

  02.0206.27.813.0722.2050.335043 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA  

 

O município manterá a subvenção social mencionada nesse convênio, 

no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante 

notificação por escrito.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. 

 

Fica o Município encarregado de repassar os recursos financeiros 

previstos na cláusula anterior ao Goiatuba Esporte Clube, em parcelas mensais 

depositados até o dia 10 de cada mês, durante o exercício financeiro de 2019, e 

conforme plano de trabalho apresentado pela entidade beneficiada, que passa a fazer 

parte integrante do presente convênio.  

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA. 

 

Fica a Conveniada obrigada a apresentar até 30 (trinta) dias após cada 

repasse, a prestação de contas do valor estabelecido nesse convênio, que deverá ser 

analisada e aprovada pela Comissão de Controle Interno do Município, sob pena de 

cancelamento do mesmo, como condição para recebimento de outra parcela e/ou 
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qualquer outro benefício da municipalidade.  

 

CLAUSULA QUINTA- DO PLANO DE TRABALHO . 

 

A instituição beneficiada apresentará, antes do primeiro repasse, plano 

de trabalho, fazendo constar a relação das atividades a serem desenvolvidas durante a 

vigência do convênio.  

 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA. 

 

A vigência do presente convênio é de 03 (três) meses e 10 (dez) dias, 

com inicio em 20/09/2019  e término em  31/12/2019, podendo, se necessário, ser 

prorrogado ou modificado através de termo aditivo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO. 

  

Para eficácia deste ato, o Município de Goiatuba providenciará a 

publicação do seu extrato no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e sítio 

eletrônico oficial do Município de Goiatuba. 

 

CLÁUSULA OIATAVA- DA RESCISÃO. 

  

O presente convênio será rescindido de pleno direito, 

independentemente de interpelação judicial, por infração de qualquer uma das 

cláusulas ou condições aqui estabelecidas, desde que haja manifestação de uma das 

partes por escrito com 10 (dez) dias de antecedência.  

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA  
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A rescisão, caso aconteça, será precedida de notificações por escrito, 

ficando assegurada, nesta hipótese a devolução ao município, do saldo de recursos 

financeiros por ele transferidos, corrigidos monetariamente a partir do trigésimo dia da 

data da notificação.  

 

CLAUSULA NONA- DO FORO  

 

Fica eleito o foro da Comarca de Goiatuba para resolver questões 

oriundas do presente Convênio.  

 

Estando acordadas as partes, assinam o presente em 03(três) vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas.  

 

Goiatuba - GO, 20 de setembro de 2019.  

 

José Alves Vieira 

Prefeito Municipal 

 

 

Alexandre Borges Santana 

Presidente do Goiatuba Esporte Clube 

Testemunhas: 

Nome  

CPF: 

Nome:  

CPF: 


