ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 002/2016
1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº
013/2016, CELEBRADO EM 07/03/2016,
ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABIRITO E A
ASSOCIAÇÃO O ADOLESCER PARA A VIDA.
Objeto: liberação de recursos de subvenção para o exercício de 2016, por
parte do Município, para a entidade conveniada, nos termos da Lei
Municipal nº 3109/2015.
O MUNICÍPIO DE ITABIRITO, inscrição no CNPJ sob o nº
18.307.835/0001-54, com endereço na Av. Queiroz Júnior, 635, Praia,
Itabirito/MG, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Assistência Social, Sra. Jussara do Carmo Vieira, doravante denominado
simplesmente MUNICÍPIO e de outro lado a ASSOCIAÇÃO O ADOLESCER
PARA A VIDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.226.767/0001-21, situada na
Rua Antonio Carlos, nº 379, Bairro Boa Viagem, Itabirito/ MG, CEP: 35.450000, neste ato representada por seu presidente, Sr. Christiano Eduardo
Rodrigues, portador da Carteira de Identidade nº M-3.093.795, e CPF nº
807.131.496-04, doravante denominado simplesmente CONVENENTE,
celebram o presente termo aditivo com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos da lei nº 8.666/1993, fica alterado o plano de trabalho do
convênio, incluindo no plano de aplicação dos recursos o seguinte item:
·
·
·
·

·
·

Despesas com pagamento de aluguel;
Despesas com pagamento de honorários contábeis;
Despesas com manutenção dos computadores e impressoras da
entidade e aquisição de cartuchos;
Aquisição de materiais em geral para as oficinas de Hap kido, Hip
Hop, Artesanato, Dança Cigana, Musicalização, Circo, Capoeira,
Bateria, Violão e Guitarra;
Aquisição de Box para banheiro;
Aquisição de ferramentas para horta e jardinagem;

·
·
·
·
·
·

Despesas com manutenção hidráulica e elétrica da sede da
entidade.
Despesas com mão de obra e aquisição de materiais de construção
em geral;
Aquisição de uniformes;
Despesas com aquisição de vestuários;
Despesas com aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e
eletrônicos;
Despesas com jardinagem e paisagismo;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
O presente aditivo se faz necessário, conforme justificativa apresentada pelo
convenente, e aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
tendo em vista que a solicitação pleiteada se faz baseada na grande
importância da alteração dos valores apresentados, uma vez que a demanda
de materiais de construção não foi suficiente para atender as obras que
estão sendo realizadas na sede própria da entidade.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, que ficam aqui
ratificadas.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente aditivo contratual em
02 (duas) vias de igual teor e forma.
Itabirito, 12 de maio de 2016.

Christiano Eduardo Rodrigues
Associação o Adolescer Para a Vida

Jussara do Carmo Vieira
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA /FISÍCO FINANCEIRO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1- Detalhamento ações
Item

2- Quant.

3- R$ Unit.

4 – Valor
Total

6 - Metas

7–
Cronograma
de
desembolso

Detalhamento

Despesas
com aluguel

Pagamento de aluguel

4

R$ 3.125,00

R$12.500,00

Despesas
com
honorários

Serviços de
contabilidade

10

R$ 396,00

R$ 3.960,00

Despesas
com
manutenção

Despesas com
manutenção dos
computadores,
impressoras e
aquisição cartuchos.

R$5.000,00

R$5.000,00

Materiais
parta oficinas

Aquisição de materiais
para oficinas: Hap
Kido,Hip Hop,
Artesanato, Dança
Cigana,
Musicalização,Circo,
Capoeira,Bateria,
Violão e Guitarra.

R$6.000,00

R$6.000,00

R$1.200,00

R$1.200,00

Despesas
com
manutenção
Despesas
com
manutenção

Aquisição Ferramentas
para horta e
jardinagem

R$1.000,00

R$1.000,00

Despesas
com
manutenção

Manutenção de
Instalações (Hidráulica
e elétrica).

R$3.500,00

R$3.500,00

Despesas
com
manutenção

Despesa com mão de
obra e aquisição de
material de construção
em geral

R$58.240,00

R$58.240,00

Material de
consumo

Uniformes

R$2.500,00

R$2.500,00

Material de
consumo

Despesa com
vestuário

R$1.500,00

R$1.500,00

Despesas
com
manutenção

Aquisição de móveis,
utensílios,
eletrodomésticos e
eletrônicos

R$5.000,00

R$5.000,00

Aquisição Box
Banheiro

1

Pagamento de aluguel de Março a junho
onde são realizadas as
de 2016
oficinas e eventos para os
adolescentes.
Serviço de contabilidade
Março a
para acompanhamento do dezembro de
projeto, regularidade fiscal
2016
e prestação de contas da
entidade
Reposição de cartuchos e
manutenção
dos
Março a
computadores
dezembro de
viabilizando
impressão
2016
dos projetos, documentos
utilizados na entidade.

Materiais para realização
das
atividades
das
oficinas,
visando
segurança, comunicação
e desenvolvimento das
habilidades.
Para
organização
do
banheiro

Março a
dezembro de
2016

Para
plantação
e
cuidados diários da horta
e jardim
Para
manutenção
e
conservação dos bens da
entidade garantindo maior
tempo de uso
Para aumentar a estrutura
organizacional
viabilizando o melhor
atendimento
aos
adolescentes
Para
identificação
e
uniformização da entidade

Março a
dezembro de
2016.

Necessidade
dos
adolescentes em vestir
adequadamente
Proporcionar
a
organização do ambiente
e
atender
as
necessidades
dos

Março de
2016

Março a
Dezembro de
2016
Março a
Dezembro de
2016
Março a
Dezembro de
2016
Março a
Dezembro de
2016

Março a
Dezembro de

Despesas
com
manutenção

Despesas com
jardinagem e
paisagismo

R$6.600,00

Total das Atividades

R$6.600,00

R$107.000,00

adolescentes
e
bom
funcionamento
da
entidade
Proporcionar um ambiente
agradável,
sustentável,
contribuindo
para
qualidade de vida dos
adolescentes
e
funcionários

2016

Março a
Dezembro de
2016

