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40 TERMO ADITIVO

4o Termo Aditivo ao Gonv6nio no

OO112O14 celebrado entre o ESTADO
DO TOCANTINS, atrav6s da

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE e

RECURSOS HiDRICOS . SEMARH E

a instituig6o FUNDAqAO UNIRG,
referente 5 revitalizagSo do Rio Gurupi

e criagSo do Comit6 das Bacias

HidrogrSficas dos Rio Santo Antonio e

Santa Tereza.

Processo no 201 3139000/00001 94

O Estado do Tocantins, pessoa juridica de direito p0blico

interno, com sede e foro nesta capital, atgves_!.a.SEGRETARIA DO MEIO

AMBIENTE E RECURSOS niOnlCbS - SEMARH, inscrita no CNPJ sob o no

05.01 6.2O2]OOO1 - 45, neste ato representada pelo seu secret6rio, o senhor

LEONARDO SETTE CINTRA,, brasileiro, portador da C6dula de ldentidade

sob o n.o 3998'18 - emitida pela SSP-TO e do CPF sob o n.o015'858'421'

S4,doravante denominado SEMARH, e a instituigio FUNDA9AO UNIRG,

entidade de direito ptiblico, possuindo o mesmo regramento juridico

dispensado ds autarquias, instituida pela lei municipal no 611de 15 de fevereiro

de 1g85, com as alterag6es da Lei Municipal no 1 .566 de 18 dezembro de 2003

e Lei Municipal no 1.699 de 11 de julho de 2007, neste ato representada por

seu Presidente o Senhor .THIAGO LOPES BENFICA, casado, portador da
C6dula de ldentidade no 766.093 SSP/GO, inscrito no CPF sob 846.889.981-04
e , residente domiciliar no municlpio de Gurupi- To, doravante denominada
UNIRG:

CLAUSULA PRIMEIRA― D00BJETO

O presente terrno tern por obletO a prorrogacao da vigencia dO

cOnveniO n0 001ノ 2014 integrante do processo N。 2013/39000/000194

CLAUSULA SEGUNDA― DA FUNDAMENTAcAo LEGAL

A Clausula Nona do ConveniO n。  01ノ2014 prevO   a
prorroga9aO por meio de tterrno Aditivo e o referido convenio encOntra― se
embasado no inciso ‖ do § 10 do Art .57 da Lei federal  n0 8666/93 e as
atua‖za9oes da Lei Estadual n° 2.089 de 9 dejulho de 2009.



cLAusuLA TERCE|RA - DA pRoRRocAgAo

Em consonAncia com a fundamentagao legal constante da
Cl6usula Nona do Convenio no 0112014, o prazo de vigOncia do convenio fica
prorrogado por mais 07(sete) meses, a contar do vencimento do 30 Termo
Aditivo com vencimento em 31 de dezembro 20.18, e a vigdncia da
prorrogag6o com vencimento em 31 de julho de 2019.

cLAusuLA QUARTA - DA puBLlcAqAo

A SEMARH, no prazo legal, providenciar6 a sua publicag6o,
por extrato, no Di6rio Oficial do Estado.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICA9AO

Ficam ratificadas as demais cl6usulas do Conv€nio n.
00112014.Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente Termo
Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Palmas― TO,20 de dezembro de 2018
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