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TERMO DE CONVfiNIOQUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE GUANAMBI/BA E 
INSTITUTO UMFG PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA 
E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO 
BRASILEIRO - IDCT

ew t
nupeiMum. 

SocretdrtoMMc de
Admlnl

Pelo presente instrumento deum lado, o Municipio de Guanambi-BA, pessoa juridica dedireito 
publico intemo, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 11.926.843/0001-30, doravante denominado 
PARCEIRO PtJBLICO, com sede administrativa a Pra^a Henrique Pereira Donato, n° 90 - 
Centro, na cidadee comarca deGuanambi Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Nilo Augusto Moraes Coelho, brasileiro, casado, portador da C6dula de 
Identidade RG n°. 4.638.8591 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n°. 048.270.745-34, 
residente a Rua Manoel Vitorino, n°. 20 - Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da 
Bahia, e de outro lado INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClfeNCIA 
E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASELEITO - IDCT, pessoa juridica de direito privado, 
entidadesem fins lucrativos, qualificada como Organiza^ao da Sociedade Civil, com sede na 
Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no Municipio de Guanambi-BA, inscrito no 
CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato representado por seu representante legal, Sr.a 
Dayana Melo Nogueira Prates, portadora do RG n°. 18945617, SSP/BA, CPF n°. 984.242.115- 
53, casada, residente a Rua 09, S/N, Condominio Eco Spa, bairro Sao Sebastiao, no municipio 
de Guanambi-BA CEP: 46.430-000, doravante denominado OSC PARCEIRA, estabelecendo 
as regras a serem respeitadas na efetivagao das a9oes conjuntas para o desenvolvimento e 
implementaipao de projetos, programas e pianos de a^oes objeto da lei municipal n° 1.284 de 27 
de novembro de 2019, firmam o presente TERMO DE CONVfiNIO que sera regido pelas 
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIME IRA: DO OBJETO
1.1 O presente TERMO DE CONVflNIO tern por objeto a colaboraqao no que compreende 
o Programa Municipal deRegulariza9ao Fundiaria, suas diligencias e feituras no que se refere
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a legalizaijao de moradias irregulares para os municipes, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Planejamento, com o intuito de contribuir e efetivar apoes descritas na Lei n° 
13.465 dell dejulho de2017 e no Decreto Municipal n° 514 instituido em 1 deabril de2019

CLAUSULA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABALHO, DAS METAS, DOS 
INDICADORES DE DESEMPENHOE DA PREVISAODE RECEITAS E DESPESA

2.1 O detalhamento dos objetivos, metas e resultados a serem atingidos, bem como o 
cronograma de execupao, previsao de receitas e despesas, os criterios de avaliapao e 
desempenho deverao estar em conformidade com o quanto estabelecido no Plano deTrabalho 
proposto pela OSC PARCEIRA e aprovado pelo PARCEIRO PUBLICO, sendo parte 
integrante deste TERMODE CONVfeNIO, independentemente de sua transcripao.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS RESPON SAB ILID ADES E OBRIGACOES

3.1 Sao responsabilidades e obrigapoes, alem de outros compromissos assumidos neste
TERMO DE CONVfeNIO:

1) DO PARCEIRO PUBLICO

a) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execupao deste TERMO DE CONV^NIO, de 
acordo com o piano de trabalho aprovado;
b) Repassar os recursos financeiros a OSC PARCEIRA, nostermos estabelecidos na Clausula 
Quarta, a serem transferidosda conta orpamentaria do PARCEIROPtlBLICO,deacordo com 
aprovapao doprograma de trabalho previamente homologado pelo mesmo, para pagamento dos 
custos doprojeto, nos quais estao discriminados em valor fixono piano de trabalho;
c) Publicar no Jomal Oficial do Municipio extrato deste TERMO DE CONVfeNIO e de seus 
eventuais aditivos e apostilamentos, no prazo mdximo de 15 (quinze) dias apos sua assinatura;
d) Criar Comissao de Avaliapao para este TERMO DE CONVENIO, nos termos da Lei n° 
13.019/14 e Decreto Municipal, podendo, a Comissao Municipal de Regularizapao Fundiaria 
incorporar essa funpao mediante expediente proprio designadopelo chefe do Poder Executive;
e) Prestar o apoio necessario a OSC PARCEIRA, para que seja alcanpado o objeto deste 
TERMO DE CONVENIO, em toda sua extensao;
J) Fomecer ao Conselho Municipal das Cidades, todos os elementos indispensaveis ao 
cumprimento de suas obrigapoes em relapao a este TERMO DE CONVENIO; 
g) Realizar todo ' levantamento planialtimetrico e cadastral necessario, com 
georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotapao de 
Responsabilidade Tecnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT), que
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demonstrara as unidades, as construgoes, o sistema viario, as areas publicas, os acidentes 
geograficos e os demais elementos caracterizadores do niicleo a ser regularizado;
h) Fomecer a Planta do perimetro do nucleo urbano informal com demonstragao dasmatriculas 
ou transcrigoes atingidas, quandoforpossivel;
i) Compartilhar estudos preliminares das desconformidades e da situagao juridica, urbanistica 
e ambient a 1; quando for o caso;
j) Proper solugoes para questoes ambientais, urbanisticas e de reassentamento dos ocupantes, 
quando for o caso;
k) Realizar e compartilhar estudos socio-espaciais, elaborados por assistentes sociais ou 
sociologos;
l) Compartilhar os Pareceres e informagoes de cunho Juridico;

Quando necessario, solicitar o apoio de assessoramento tecnico.

2) DA ORGANIZAQAO SOCIAL - OSC PARCEIRA

a) Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PUBLICO, opiano de trabalho, zelando pela 
boa qualidade das agoes, servigos prestadosebuscandoalcangar eficiencia, efic&cia, efetividade 
e economicidade em suas atividades
b) Observar, no transcorrer da execugao de suas atividades, as orientagoes emanadas do 
PARCEIRO PUBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisao;
c) Responsabilizar-se integralmente pela contratagao e pagamento depessoa fisica ou juridica 
que vier a ser necessario e se encontrar em efetivo exercicio nas atividades descritas no piano 
de trabalho e vinculadas a OSC PARCEIRA, para a execugao deste TERMO DE CONVfiNIO, 
inclusive pelos encargos sociais e obrigagoes trabalhistas e previdenciarias decorrentes;
d) Indicar pelo menos um responsavel pela boa administragao e aplicagao dos recursos, cujo 
nome constara do extrato deste TERMO DE CONVfiNlO a ser publicado pelo PARCEIRO 
PUBLICO; e o movimentar os recursos financeiros, objeto deste termo, em conta bancaria 
especifica indicadapelo PARCEIRO PUBLICO;
e) Compilar dados planialtimetricos e cadastrais;
j) Georreferenciar os imoveis a serem reguiarizados;
g) Identificar, em planta, as matriculas ou transcrigoes dos imdveis informais;
h) Realizar diagnostico espacial e ambiental dos imoveis e seu entomo;
i) Fazer a classificagao da area a partir da zonificagao urbanistica;
j) Elaborar um diagnostico sobre possiveis intervengoes urbanisticas (infraestrutura, 
mobiliarios, mobilidade urbana e equipamentos urbanos);
k) Realizar o memorial descritivo dos imoveis cadastrados e identificados nos projetos de 
intervengoes urbanisticas;
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l) Mapear, pormeio de tecnicas doSensoriamento Remote, Geoprocessamento com validafoes 
in loco;
mjAuxiliar na elaboraQao dospareceres e analises Juridicas e Sociais;
n) Colaborar para a capacitate da equipe tecnica, bem como dos colaboradores que forem 
envolvidos diretaou indiretamenteno Programa de Regulariza9ao Fundiaria, primando sempre 
pela coesao, coopera9ao e transparencia das a9oes e atividades;
o) Cooperar para o alinhamento de fluxos e 39068 de todasas etapas tecnicas e cientificas que 
envolvam os procedimentos correlates ao Programa de Regulariza9ao Fundiaria no Municipio 
deGuanambi.

CLAUSULA QUARTA: DOS RECURSOS F1NANCEIROS

4.1 Para cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE CONVfiNlOo PARCEIRO 
PtJBLICOestimou o valor deR$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) e se compromete 
adisponibilizar 10 (dez)parcelas mensais no valor de R$ R$ 12.400,00 (doze mil equatrocentos 
reais), queserao destinadasaopagamentode 19 (dezenove)bolsaspelo prazo de 10(dez)meses, 
sendo 13 (treze) bolsas no valor deRS 400,00 (quatrocentos reais) para estudantes da &rea de 
Arquitetura e Engenharia Civil e 6 (seis) bolsas no valor deR$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 
para profissionais que serao os responsciveis t^cnicos pelas 39068 descritas na Clausula Terceira, 
item 2, do presente Termo. O cronograma de desembolso das bolsas pode ser observado no 
Quadra 01.

Quadro 01 - Cronograma de Desembolso do PARCEIRO PtlBLICO para o Institute
UniFG para a OSC PARCEIRA

MANUTENCAO DO PROGRAMA VALORREPASSE
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBMARCO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBABRIL
R$ 12.400.00Atividades e Acoes do PROMREURB .MAIO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBJUNHO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBJULHO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBAGOSTO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBSETEMBRO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBOUTUBRO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBNOVEMBRO
R$ 12.400,00Atividades e Acoes do PROMREURBDEZEMBRO
R$ 124.000,00I TOTAL

Paragrafo Primeiro - A primeira parcela sera repassada ate o 30 (trigesimo) dia apos assinatura 
do TERMO DE CONVflNIO, e as demais ate o quinto dia util do mes, conforme estipulado 
no cronograma acima mediante a apresentacao de recibo, a ser apresentado ao PARCEIRO.
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PtlBLICO, ate o dia 25 (vinte e cinco) de cada mes, previamente autorizado pela Comissao 
Municipal de Regularizapao Fundiaria, vinculada a execupao do objeto do presente termo, 
obedecido o disposto no paragrafo oitavo desta clausula.

a) Os valores descritos serao depositados na Conta Corrente do Banco do Brasil 55.500-2, 
agencia 0923-7 de titularidade do Institute UniFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tecnologia do Semiarido brasileiro (IDCT).

Paragrafo Segundo - Na hipotese deos repasses nao serem efetivados ate a dataestabelecida 
no paragrafo anterior pelo PARCEIROPtlBLICO, e, por conta disso, implicar no atraso do 
pagamento de despesas inerentes a execugab do objeto do presente termo, todos os encargos 
(juros, multas e despesas financeiras) serao arcados pelo mesmo.

Paragrafo Terceiro - Cada parcela descrita no item 4.1.1 desta clausula constitui-se como 
previsao decustos para a execugao mensal doprojeto, cujas as obrigagoes da OSC PARCEIRA 
se encerram no prazo de vigencia deste convenio, devendo os trabalhos executados por esta 
parceira serem entregues no estado em que se encontra ao fim do prazo estipulado neste 
instrumento, sem, contudo, ter a obrigagao de dar continuidade ao piano de trabaihado, salvo 
se firmado termo aditivo.

a) Considerando que as agoes do referido programa pod era o variar ao longo de sua execugao, 
o valor da parcela mensal podera sofrer variagao a maior ou a menor, independente de 
aditamento ficando, porem, estipulado que projeto nao podera exceder o seu valor global de R$ 
124.000,00 (cento e vinte e quatro mil), conforme dotagao orgamentaria que originara as 
despesas provenientes do objeto de numero 04.122.008.2.069.

b) Nahipotese dovalor global ser excedido antes do termino doprograma, devera ser celebrado 
instrumento aditivo ao referido TERMO DE CONVENIO para tal finalidade, mediante as 
justificativas legais correspondentes, sob pena de acarretar na extingao das obrigagbes e 
responsabilidades atribuidas a OSC PARCEIRA.
Paragrafo Quarto - O PARCEIROPtlBLICO, no process© de acompanhamento e supervisao 
deste TERMO DE CONVENIO, podera recomendar alteragao de valores e/ou metas, que 
implicara na revisao das que ora foram pactuadas, tendo como base o custo relativo, desde que 
devidamentejustificada e aceitapelos PARCEIROS,decomum acordo, devendo, nestes casos, 
serem celebrados os respectivos Termos Aditivos.

Paragrafo Quinto - Os pagamentos efetivados aos prestadores de servigos constante no objeto 
deste TERMO DE CONVENIO e do Plano de Trabalho sao regidos na forma de BOLSAS 
DE INICIACAO CIENTIFICA, BOLSAS DE APOIO TECNICOE/OU PROJETO DE 
EXTENSAO, logo o pagamento de tais bolsas nao ficarao adstritos ao piso salarial de cada
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categoria praticados na regiao ou eventual em consonancia com os respectivos Conselhos e 
Sindicatos de Classes.

Pardgrafo Sexto - Os pagamentos efetivadosao pessoal constante no objeto desteTERMO DE 
CONV^NIO e Plano deTrabalho deverao ser reajustados da seguinte forma:

a) Os eventuais contratos firmados com pessoas juridicas, tendo como objeto obriga9ao 
decorrentes deste instrumento serao reajustados apos decorridos 12 (doze) meses mediante a 
aplica^ao do mdice INPC/IBGE.

Pardgrafo Setimo - Os recursos repassados pelo PARCEIROPUBLICO a OSC PARCEIRA, 
enquanto nao utilizados, deverao sempre que posslvel ser aplicados no mercado financeiro, 
devendoosresultados dessaaplicat^ao ser revertido exclusivamente aexecu^ao do objeto deste
TERMODE CONVfiNIO.

Pardgrafo Oitavo - Na hipotese de formaliza9ao de Termo Aditivo, a despesa prevista e 
realizada no periodo compreendido, entre a data original de encerramento deste TERMO DE 
CONV^NIOe a formaliza9ao da nova data de inicio serao consideradas legitimas, desdeque 
cobertas pelo respective empenho;

Pardgrafo Nona - As despesas e pagamentos ocorrerao em consonancia com o or9amento 
vigente 2021:

6rgao: 11 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade Or9amentaria: 11 - Secretaria Municipal de Planejamento

Projeto/Atividade: 04.122.008.2.069 - Gestao das A9oes de Planejamento

a) Nos exerclcios seguintes a conta das dota95es a serem programadas nos o^amentos 
respectivos, devendo os creditos e empenhos ser indicadospor meio de:

a.l) Registro, atraves deoficio, dispensando-sea celebra9ao deTermo Aditivo quandose tratar 
apenas da indica9ao da dota9ao or9amentaria para novo exercicio, mantida a programa9ao 
anteriormente aprovada; e

a.2) Celebra9ao de Termo Aditivo, quando houver altera9ao dos valores globais no caput desta 
Clausula Quarta;

Pardgrafo Decimo - A OSC PARCEIRA compromete-se contratar profissionais e/ou pessoas 
juridicas qualificadas para a execu9ao do objeto descrito na Clausula Primeira, visando a 
execu9ao das atividades com a melhor qualidade e desempenho.
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CLAUSULA QUINTA: DA FISCALIZAQAO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 
AVALIAQ AO DE RESULT ADOS
5.1 Os resultados atingidos com a execu9§o do TERMO DE CONVfiNIO, devem ser 
analisados pela Comissao de Avalia9ao citada na alinea "e", do item 1 da Clausula Terceira;

Paragrafo Primeiro - A presta9ao de contas sera realizada nos termos previstos na Lei 
13.019/14, DecretoMunicipal n° 177/2017 e Instru9aoNormativan° 4, de27 dejunho de 2017;

Paragrafo Segundo - Para o pleno funcionamento, a Comissao de Avalia9ao flea autorizada a 
utilizar-se dos serv^os de infraestrutura das unidades administrativas do Poder Executive, com 
a conjuga9ao das equipes, bem como solicitar o apoio de assessoramento tecnico.

Paragrafo Terceiro - A Comissao de Avalia9ao, apos emitir parecer conclusive quanto ao 
cumprimento do presente TERMO DE CONVLnIO, antes de findo o seu prazo de vigencia, 
podera recomendar a prorroga9ao do referido instrumento mediante celebra9ao de termo 
aditivo.

CLAUSULA SEXTA: DA PRESTAQAO DE CONTAS (FINANCEIRA)

6.1 A OSC PARCEIRA elaborara e apresentara ao PARCEIRO PtlBLICO presta$3o de 
contas do adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem publica recebidos 
mediante este TERMO DE CONVfeNIO, em ate 60 (sessenta) dias da solicita9ao, por escrito, 
do PARCEIRO PtJBLICO.

Paragrafo Primeiro - A OSC PARCEIRA devera entregar ao PARCEIRO PUBLICO, a 
Presta9ao de Contas instruida com os seguintes documentos, conforme Lei Federal n° 
13.019/2014:

a) Demonstrativo das receitas e das despesas realizadas na execu9ao do objeto, oriundos dos 
recursos recebidos do PARCEIRO PtJBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de 
igual teor dos recursos originados da propria OSC PARCEIRA e referente ao objeto deste 
TERMO DE CONVflNIO, assinados pelo responsavel da OSC PARCEIRA, indicadona 
Clausula Terceira;
b) Extrato da execu9ao fisica e financeira; e
c) Ao encerramento da Parceria ou a cada 12 (doze) meses, parecer e relatorio sobre a aplica9ao 
dos recursos objeto deste TERMO DE CONVfeNIO.
Paragrafo Segundo - A Comissao de Avalia9ao devera entregar a OSC PARCEIRA e ao 
PARCEIRO PUBLICO, relatorio sobre a execu9ao do objeto do TERMO DE CONVfeNIO, 
contendo comparative entre as metas propostas e os resultados alcan9ados, conforme Presta9ao 
deContas instruida com os seguintes documentos, conforme Lei Federal n° 13.019/2014: j/\
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Pardgrafo Terceiro - Os originals dos documentos comprobatorios das receitas e despesas 
constantes dos demonstratives de que trata as alineas do paragrafo Primeiro deverao ser 
arquivados na sede da OSC PARCEIRA, por no minimo, 05 (cinco) anos, separando-se os de 
origem publica daqueles da propria OSC PARCEIRA;
Pardgrafo Quarto - Os responsaveis pela fiscaliza^ao deste TERMO DE CONVfeNIO, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utiliza9§o dos recursos ou 
bens de origem publica pela OSC PARCEIRA, darao imediata ciencia ao Tribunal de Contas 
respective e ao Ministerio Publico.

CLAUSULA S^TIMA: DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

7.1 O presente TERMO DE CONYfeNIO vigorara por 10 (dez) meses, iniciando-se a partir 
da assinatura do presente Termo e com termino previsto para 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado mediante interesse da Administrate Publica.

Pardgrafo Primeiro - Findo o TERMO DE CONVfiNIOe havendo adimplemento do objeto 
e excedentes financeiros disponiveis junto a OSC PARCEIRA, o PARCEIRO PtJBLICO 
pod era, com base na indicate da Comissao de A valia to citada na Clausula Sexta, e na 
apresentato de Plano de Trabalho suplementar, prorrogar este TERMO DE CONV^NIO, 
mediante registro por simples apostila ou requerer a devoluto do saldo financeiro disponivel;

Pardgrafo Segundo - Findo o TERMO DE CONVfeNIO, havendo inconclusao do objeto e 
restando desembolsos financeiros a serem repassados pelo PARCEIRO PUBLICO a OSC 
PARCEIRA, este termo pod era ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por indicato da 
Comissao de Avaliato citada na Clausula Sexta, para cumprimento dasmetas estabelecidas;

Pardgrafo Terceiro - Havendo inadimplemento do objeto com ou sem excedentes financeiros 
juntoa OSC PARCEIRA,o PARCEIROPtJBLICO.poderii, desdeque naohaja alocato de 
recursos publicos adicionais, prorrogarem este TERMO DE CONV^NIO, mediante Termo 
Aditivo, por indicate da Comissao de Avaliato citada na Clausula Sexta, ou requerer a 
devoluto dos recursos transferidos e/ou outra medida que julgar cabivel;

Pardgrafo Quarto - Nas situates previstas nas Clausulas anteriores, a Comissao de Avaliato 
devera se pronunciar ate 90 (noventa) dias, apos o t6rmino deste TERMO DE CONVfdVIO, 
caso contrario, o PARCEIRO PUBLICO, devera decidir sobre a sua prorroga^ao ou nao.

CLAUSULA OITAVA: DA MODIFICA^AO
8.1 Este TERMO DE CONVENIO, podera ser modificado em qualquer de suas Clausulas e C 

condifoes, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre ps \
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PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma das partes, por 
escrito.

CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1 No caso deinadimplemento das obriga9oes e responsabilidades ora assumidas pelas partes 
pactuantes, inclusive relativas aos recursos financeiros, as mesmas estarao sujeitas as seguintes 
penalidades:

9.2 Para o PARCEIRO PUBLICO

a) Notifica9ao por escrito, por parte da OSC PARCEIRA;

b) Rescisao, atraves decomunica9ao por escrito, seperdurar o inadimplemento pelo Municipio, 
por periodo superior de ate 60 (sessenta) dias.

9.3 Para a OSC PARCEIRA

a) Advertencia, por escrito pelo PARCEIRO PUBLICO, serapre que verificadas 
inadequa9oes;

b) Suspensao do direito de pactuar novos Termos de Parceria, dependendo da gravidade;

c) Declara9ao de inidoneidade de pactuar com o PARCEIRO PUBLICO, nos casos de falta 
grave com comunica9ao aos respectivos Registros Cadastrais,

d) Rescisao do TERMO DE CONVENIO, depois de observadas as exigencias estabelecidas 
na Cl&usula Decima.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO
10.1 O presente TERMO DE CONVflNIO, podera ser rescindido por acordo entre as partes 
ou administrativamente, bastando para isso um comunicado com 30 (trinta) dias de 
antecedencia, independentedasdemais medidascabiveis, nas seguintes situa9oes:

/ - Se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cl&usulas deste TERMO DE 
CONVENIO;

11 - Unilateralmente pelo PARCEIRO PUBLICO, durante a vigencia deste TERMO DE 
CONVENIO, mediante fundamenta9ao do interesse publico.
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I

CLAUSULA D^CIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Guanambi, Estado da Bahia, para dirimir qualquer duvida 
ou soiucionar questdes que nao possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2 O Presente instrumento devera ter a publica<?ao do seu extrato do seu contrato na Imprensa 
Oficial, no prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 61 da lei 8.666/93.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE 
CONVfeNlO, em 3 (tres) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na 
presen9a das testemunhas abaixo qualificadas.

!

Guanambi/BA, 25 de fevereiro de 2021

NILO AUGUSTO MORAES COELHO DAYANA MELO NOGUEIRA PRATES

Diretora do IDCTPrefeito Municipal de Guanambi

OSC ParceiraParceiro Publico

TESTEMUNHAS:

2.1.

RG:RG:

CPF:CPF:
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TERMO'DE CGNV£NIO 01/2021

PARTES: MUNICIPIO DE GUANAMBI e Instituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tecnologia do Semiarido - IDCT.

ERRATA

Considerando erro material no termo de convenio 01/2021, celebrado entre o Munidpio de 
Guanambi, denominado Parceiro Publico e o Instituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tecnologia do Semiarido Brasileiro - IDCT, onde se le, CNPJ 11.926.843/0001-30, leia-se 
13.982.640/0001-96, permanecendo inalteradas todas das demais disposi?6es do referido 
instrumento de Convenio.

Guanambi, Bahia, 27 de abril de 2021.

\/

NILO AUGUSTO MCRAES COELHO DAYANA MP-O NOGUEIRA PRATES

Prefeito Municipal de Guanambi Diretora do IDCT

Parceiro Publico Parceira Privada
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