
CONVÊNIO Nº 002/2022 PROCESSO Nº 45/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2022 QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ERVAL 

SECO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE 

CARIDADE DE ERVAL SECO, RS.” 

 

 

 Que fazem entre si, de um lado o Município de Erval Seco, Estado do Rio Grande 

do Sul, Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 87.613.212/0001-22, com sede na 

Rua do Comércio, nº 364, cidade de Erval Seco RS., representado neste Ato pelo Prefeito 

Municipal Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 

373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela 

SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco 

– RS e de outro lado a Associação Hospital de Caridade de Erval Seco, entidade 

privada estabelecida na Avenida Albino Wagner, cidade de Erval Seco – RS, inscrita no 

CNPJ nº 88.216.999/0001-51, representada neste ato por sua Presidente Sr Rubens 

Samoel Wagner, brasileiro casado, empresário, CPF nº 410.339.490-00 e RG nº 

5035914695, residente e domiciliado na Avenida Albino Wagner, nesta cidade de Erval 

Seco que de comum acordo e amparado na Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal nº 

3.142/2022, acordam e ajustam conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Município compromete-se a repassar R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) em 12 parcelas mensais de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) à entidade, retroativo a 01 de janeiro de 2022 até 31/12/2022, sendo que 

expirado o prazo delimitado acima, cessa o repasse de forma automática, não 

necessitando de notificação.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS: 
As despesas decorrentes da execução do presente Convênio correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Órgão 07 – Sec. Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Unidade 01- Fundo Municipal da Saúde 

Proj. Ativ– 2142-Atendimento Médico, Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial 

304-3.3.50.43.00.00.00.00.0001 – Subvenções Sociais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

I – A Entidade deverá prestar contas a cada dois meses, devendo ser condicionada a 

liberação da parcela do mês subsequente ao ato declinado acima.  

II – A Entidade deverá levar ao conhecimento do Conselho Municipal da Saúde de forma 

mensal, o rol de benefícios que a população ervalsequense teve com o repasse do recurso 

público mensal.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

I – A execução dos serviços objeto deste CONVÊNIO serão fiscalizada e acompanhada 

pela Secretaria da Saúde do Município. 

II – A Entidade permitirá ao Município, o acompanhamento e a fiscalização permanente 

dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.  

 



CLAUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

I – A inobservância pela Entidade, de qualquer das cláusulas do presente Convênio 

ensejará a sua rescisão imediata, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – COMPETE A ENTIDADE: 
I – Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 

mantendo – se sempre a qualidade na prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA SETIMA: Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto do 

presente instrumento, sem o consentimento prévio do Município, mediante acordo 

escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 

presente Convênio que não possam ser dirimidos pela intermediação administrativa, fica 

eleito o Foro da Comarca de Seberi, RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que se apresente. 

  

          E por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias 

de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 09 de março de 2022.  

 

 

 

LEONIR KOCHE ASSOC. HOSP. DE CARIDADE DE ERVAL SECO 

Prefeito Municipal                                            Conveniada 

      

 

 

 

 

De acordo em data supra  

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


