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Atos Administrativos

MUNICÍPIO DE ITORORÓ
CNPJ 13.752.993/0001-08

TERMO DE PARCERIA Nº 05/2022

Termo de Parceria, que entre si celebra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITORORÓ MUNICÍPIO DE ITORORÓ, e
a LADI - LIGA AMADORISTICA DE DESPORTOS DE
ITORORÓ visando a mútua cooperação técnica para
viabilizar a promoção de ações de finalidade social de
interesse público, para o exercício de 2022.
O MUNICÍPIO DE ITORÓRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita n CNPJ nº
13.752.993/0001-08, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 165, Bairro Centro, Itororó/BA,
CEP 45710-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal PAULO CARNEIRO
RIOS, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 01259907-74 SSP/BA, CPF nº 084.693.69504, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 985, Bairro Centro, Itororó/BA, CEP
45710-000; e a LIGA AMADORISTICA DE DESPORTOS DE ITORORÓ, pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ:13.650.981/0001-64, com sede Rua Odilon Pompílio, S/N, CASA,
Centro, em Itororó-BA, CEP 45710-000 Itororó-BA, doravante denominada LADI - neste ato
representada pela sua presidente Sr.ª JULIANO BISPO DE AGUIAR, brasileiro, portador do
RG nº 13658212-50- SSP-BA, e CPF nº 027.104.435-70, residente e domiciliado na Rua 26
de Abril, 222, Centro, Itororó-BA, CEP 45710-000.; resolvem firmar o presente convênio, por
interesse público de acordo com Lei 13.019/2014, com suas alterações.
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente convênio tem por objeto transferência voluntária de recursos financeiros
do Tesouro Municipal, para cofinanciar atividades com vistas ao fortalecimento, promoção,
participação e realização de Campeonatos de Futebol Amador Adulto, Junior, Juvenil,
Infantil, Mirim, Dente de Leite e Fraldinha voltados para os munícipes em Itororó, como
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MUNICÍPIO DE ITORORÓ
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estímulo à prática do referido esporte pela LADI - LIGA AMADORISTICA DE DESPORTOS
DE ITORORÓ, assim como apresentação e divulgação da prática do Jiu-jitsu amador.
CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O Município compromete-se a repassar a LADI o valor total de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) até a data fim de vigência do presente Convênio.
Parágrafo primeiro – O valor mensal a ser repassado pelo Município a LADI será
definido mediante apresentação de PLANILHA DE CÁLCULO DE DESPESA MENSAL DA
LADI, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento
Econômico e Finanças.
Parágrafo segundo - Dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO para a cobertura
do presente Convênio, é vedada a aplicação no mercado financeiro, ou finalidades
contrárias ao objeto deste convênio, sob pena de rescisão, com responsabilidade de seus
dirigentes, prepostos ou sucessores; fundamentado na Lei 13.019/2014, com suas
alterações.
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
Em contrapartida, a LIGA AMADORISTICA DE DESPORTOS DE ITORORÓ – LADI
compromete-se a:
I - Participação gratuita de crianças e adolescentes em aulas práticas de futebol,
para desenvolvimento do esporte, mediante suporte técnico da convenente.
II - Permitir ao MUNICÍPIO a todo o tempo vistoriar a execução do Convênio,
podendo exigir qualquer comprovante que entenda necessário à atividade fiscalizadora
relativa ao cumprimento deste convênio;
III – Manter arquivo atualizado do registro de despesas despendidas por conta do
convênio;
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IV – Manter conta bancária, vinculada e única exclusivamente para movimentações
referentes ao objeto deste contrato;
V - Apresentar o relatório das atividades desenvolvidas junto com a prestação de
contas;
VI – Apresentar a prestação de contas final, conforme estipulado na Cláusula Sexta,
do presente Convênio.
VII – Reter e recolher impostos e contribuições devidas, na forma da lei.
CLÁUSULA 4ª – DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
O descumprimento das obrigações ora assumidas pelas partes convenentes, gerará
a outra o direito de rescindir imediatamente o presente Convênio.
CLÁUSULA 5ª – DOS DÉBITOS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS
A LADI, desde já desobriga o MUNICÍPIO por quaisquer débitos de natureza
trabalhista, fiscal, previdenciária ou de responsabilidade junto a órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, bem como os referentes ao setor privado, em decorrência do
cumprimento deste instrumento.
CLÁUSULA 6ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
É de responsabilidade da LADI o encaminhamento para a Prefeitura Municipal de
Itororó das prestações de contas mensais dos recursos recebidos, acompanhadas das
devidas comprovações, conforme previsto na Resolução TCM nº. 1.381/2018;
PARÁGRAFO ÚNICO – O repasse da nova parcela de recurso está condicionado à
conferência e aprovação pelo Órgão Municipal da Administração Pública, da prestação de
contas da parcela anterior (art. 3º, § 1º da Res. TCM 1.381/2018).
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CLÁUSULA 7ª – DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da Dotação Orçamentária
abaixo discriminada:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0909 – SECRETARIA DE GESTÃO, ESPORTE E TURISMO
04 – ADMINISTRAÇÃO
0010 – CIDADANIA, ESPORTE E LAZER
2.068 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS

CLÁUSULA 8ª – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos previstos no parágrafo primeiro da cláusula segunda serão transferidos
junto ao Banco Bradesco, Agência 3075-9, Conta Corrente nº 20151-0, destinada para a
movimentação dos recursos oriundos deste convênio, na qual serão obrigatoriamente
movimentados, obedecendo ao cronograma de pagamento e transferências do município.
CLÁUSULA 9ª – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
A LADI deverá executar fielmente os recursos pactuados em conformidade com seu
plano de trabalho, cumprindo as cláusulas deste convênio e legislação vigente.
§ 1º A LADI deverá manter os recursos pactuados na Conta Bancária Específica, de
que trata a Cláusula Oitava, permitindo débitos somente para pagamento de despesas
previstas em seu plano de trabalho, mediante cheque nominal, deposito identificado,
transferência ou ordem bancária ao credor.
§ 2º É vedada a utilização dos recursos provenientes deste convênio:
I – Em finalidade diversa da estabelecida no objetivo a que se refere este
instrumento, ainda que em caráter de emergência;
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II – No pagamento de despesas efetuadas em data anterior ao período de vigência
acordado;
III – na realização de despesas a título de taxas de administração, de gerência ou
similar;
IV – No pagamento de gratificação, consultoria e assistência técnica ou qualquer
outra espécie de remuneração adicional a serviço que permaneça aos quadros de Órgão ou
entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
V – Na realização de despesas com publicidade que não sejam de caráter educativo,
nem informativo ou de orientação social, que não estejam relacionadas ao objeto deste
Convênio ou previstas na finalidade prevista na Lei nº. 546/1995;
VI – Na realização de despesas com publicidade nas quais constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade, de servidores
públicos e/ou de outras pessoas físicas;
VII – na realização de despesas decorrentes de aditamento com alteração do objeto.
CLÁUSULA 10ª – DA VIGÊNCIA
O presente TERMO DE PARCERIA terá vigência de 20 de maio de 2022 até o dia 31
de dezembro 2022, para consecução do objeto previsto em sua Cláusula Primeira, podendo
ser prorrogado por igual período, por termo aditivo, ou rescindido antecipadamente, por
conveniência administrativa, observado, neste caso, a necessidade de notificação prévia de
30 (trinta) dias de antecedência, desde que atenda o determinado na Lei 13.019/2014.
CLÁUSULA 11ª – DA LEGISLAÇÃO E DO FORO
Aplica-se ao presente Termo de Parceria, no que couberem as disposições da na Lei
13.019/2014, com as alterações posteriores, ficando eleito o Foro da Comarca de Itororó,
competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta relação jurídica.
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E por estarem as partes justas e conveniadas, firmam o presente instrumento, em 03
(três) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de 02 (duas) testemunhas.
Itororó, Estado da Bahia, em 27 de maio de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANO BISPO DE AGUIAR
Presidente da LADI- Liga Amadorística de Desportos de Itororó-Ba foi

Testemunhas:
1) _______________________________________
CPF:_______________________________

2)________________________________________
CPF:_______________________________
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro
Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

A Prefeitura Municipal de Itororó torna pública a retificação da publicação na
edição n° 2925 de 06 de junho de 2022.
Onde lê-se:
pelo valor mensal de R$ R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).
Leia-se:
pelo valor total de R$ R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 196/2022
INEXIGIBILIDADE 073/2022
ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria nº 222/2022,
nos reunimos para analisar o processo de Inexigibilidade de Licitação n°
073/2022 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos,
adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa LIGA
AMADORÍSTICA DE DESPORTOS DE ITORORÓ, inscrita no CNPJ sob o nº
13.650.981/0001-64, com sede à Praça Odilon Pompilio, s/nº, Centro, ItororóBA, para Contratação de instituição para promoção das ações de finalidade
social de interesse público, pelo valor total de R$ R$ 48.000,00 (Quarenta e oito
mil reais).

Itororó-BA, 27 de Maio de 2022.

POLLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

PEDRO SILLAS LEAL SOARES
Equipe de Apoio

JORGE DE JESUS SANTOS
Equipe de Apoio
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