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PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

12 TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO N9

534/2013, FIRMADO COM O ESTADO DO
PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA
DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO - SEAB, E O MUNICÍPIO
DE NOVA LARANJEIRAS

O ESTADO DO PARANÁ, por sua SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO, já qualificada, neste ato representado por seu Titular, NORBERTO
ANACLETO ORTIGARA, e o MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, já qualificado, neste
ato representado por seu Chefe do Poder Executivo, JOSÉ LINEU GOMES, devidamente
autorizado pelo Senhor Governador do Estado, em 29 de dezembro de 2014, e com
fundamento no art. 4° § 1° inc. IV, do Decreto n° 6.191/2012, em conformidade com o
contido no protocolado sob n° 13.429.546-9, resolvem celebrar o presente 19 TERMO
ADITIVO AO CONVÉNIO NQ 534/2013, mediante as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a substituição do fiscal do convénio pela SEAB e
do Gestor do Convénio pelo Município, a readequação do Plano de Trabalho, a prorrogação
da vigência e a retificação da Cláusula Décima do Convénio.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SUBSTITUIÇÃO DOS FISCAIS DO CONVÉNIO
A Cláusula Terceira do Convénio passa a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
A fiscalização e a supervisão do ajuste serão instrumentalizadas mediante os

seguintes documentos:
a) Relatório de Vistoria Inicial
b) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido na ocasião da

averiguação in loco da autoridade competente, consistente de relatório
pormenorizado no qual serão anotados as ocorrências e os resultados de
qualquer verificação sobre as atividades desenvolvidas, como também as
condições em que se encontra a execução do objeto. O referido Termo será
expedido no mínimo uma vez ao mês ou sempre que houver intervenção do
servidor fiscal competente, consoante avaliação técnica ou determinação de
autoridade superior;
c) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese de não

ter sido concluído o objeio, especificando a proporção de execução e de
inexecução do objeto;
d) Termo de Avaliação do Projeto;
e) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SEAB certificará
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados,
expedido quando constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro, com
identificados resultados percebidos e verificáveis do atingimenío do interesse
público.
Parágrafo Primeiro. Do Fiscal do Convénio pela SEAB
Nos termos do art. 137, inc. IV, da Lei n9 15.608/2007 e no art. 20 e seguintes da
Resolução n9 28/2011 do TCE-PR, atuará como Fiscal do Convénio o servidor
VALDEMIR ALVES ALMEIDA, portador do RG ns 3.100.286-9, CPF
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473.332.199-68, que ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
valor repassado e da execução do respectivo objeto.
Parágrafo Segundo. Do Gestor do Convénio pelo Município
CLAUDECIR CELLI, RG 3070917723 SSP/RS, CPF 920.828.230-91, por parte
do Município será responsável pela gestão do convénio nos termos da Resolução
n9 28/2011 e Instrução normativa n9 61/2011 do TCEPR ou texto legal que vier a
substituí-las"

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO
Fica vinculado ao Convénio novo Plano de Trabalho que contempla as readequações
necessárias à execução do objeto conveniado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência, de que trata a Cláusula Oitava do Convénio, com finalização em
27 de setembro de 2015.

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA
A Cláusula Décima passa a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES
Este instrumento, em decorrência de ajustes convencionados entre os partícipes na
sua vigência, poderá ser alterado por proposta formal da SEAB ou do Município,
mediante justificativa, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias antes de seu
término.
Parágrafo único. As alterações das condições do ajuste entendidas necessárias
serão formalizadas por meio de termo aditivo, admitindo-se o apostilamento na
hipótese de simples alteração na indicação dos recursos orçamentários."

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS: Permanecem inalteradas as demais
Cláusulas e condições estipuladas que não foram objeto de alteração por este instrumento.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias, de
igual teor e forma, para todos os fins de direito.

Curitiba, 30 de dezembro de 2014.

Ortigara

íle Lstado


