
 

“TERMO DE FOMENTO Nº 006/2019, 

PROCESSO Nº 53/2019, INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO Nº 9/2019, QUE ENTRE SI 

FAZEM O MUNICÍPIO DE ERVAL SECO E 

A ARCA - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

CRIADORES DE ABELHAS” 

 

                        

                     O MUNICIPIO DE ERVAL SECO-RS. CNPJ nº 87.613.212/0001-22 

com sede administrativa na Avenida do comércio 364, nesta cidade de  Erval Seco-RS.,  

neste  ato  representado 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, na cidade de Erval Seco – RS, nesta cidade de Erval Seco-RS simplesmente 

denominada de CONVENENTE, e de outro lado    A ARCA    –     Associação Regional 

de Criadores de Abelhas,    Entidade Civil sem fins lucrativos, CNPJ nº 92.405.794/0001-

91,    estabelecida na Avenida Augusto Flores s/n, nesta cidade de Erval Seco-RS., 

registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas de Erval Seco sob nº05 folhas   011  a   014 e 

verso,  neste ato representado por seu presidente   Sr. GILMAR DALLA PREIA , 

brasileiro, casado, portador da   CI.8025883458  e     CPF.410.345.890-91 residente e 

domiciliado   na  Linha  Três   de   Maio,  Erval Seco  – RS.,  simplesmente  denominada       

de CONVENIADA ,  resolvem  celebrar  o  presente  convênio  de  Cooperação, nos 

termos da Lei Municipal  nº 2.041/2009, de 24 de março de 2009 e Lei nº 2479/2014 de 

14 de abril de 2014, na forma das cláusulas e condições seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente TERMO a conjunção de recursos materiais, humanos, 

financeiros e tecnológicos, com vistas à organização e comercialização dos produtos 

agrícolas e agroindustriais da agricultura familiar do município de Erval Seco – RS. 

                                       

 CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 

A Entidade “ARCA” se compromete:                                                                                    

a) – Destinar a operacionalização da comercialização dos produtos agrícolas e 

agroindustriais da agricultura familiar;                                                                                                                           

b) – Permitir acesso para acompanhamento e fiscalização das atividades e do 

atendimento do objetivo por comissão específica designada para  este fim  pelo  poder  

Executivo Municipal ou por comissão especial designada pelo Poder Legislativo;                                                                 

c) – Conservar e manter os bens cedidos,  com  responsabilidade  de  reforma  ou 

conserto de bens danificados, por conta da entidade conveniada;                                                                            

d) – Entregar imediatamente, independente de interpelação administrativa ou judicial, os 

bens em caso de rescisão que tenha como causa o não cumprimento do objeto, bem 

como no caso de rescisão mediante o prévio aviso;                                                                                                 

e) – A Prestação de contas das parcelas recebidas deverá ser efetuada mensalmente, 

estando passível de fiscalização externa, tanto do Legislativo Municipal,   quanto do 

Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul.                                 

                                     

 CLAUSULA TERCEIRA – DAS RESPOSABILIDADES 

 



A Entidade responsabiliza-se por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

Sociais e dívidas contraídas,  eximindo  o Município  de  toda  e  qualquer  

responsabilidade  desta natureza.                                                                                                                                                  

                                    

  CLAUSULA QUARTA – DA CONTRIBUIÇÃO: 

O Município repassará mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 

mensais, ficando condicionado  o  repasse  do  mês  subsequente  a  prestação  de contas 

a Fazenda Municipal na forma da alínea “e” da Clausula Segunda . 

                                     

    CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO 

O Presente Termo entrará em vigor a contar de 01 de maio de 2019 até 31 30 de abril de 

2020, podendo ser prorrogado através de termo aditivo com a concordância de ambas as 

partes. 

 

 CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

O presente Termo ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das 

obrigações aqui pactuadas e também nas causas previstas na Lei nº8666/93 e suas 

alterações. 

                                       

  CLAUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Órgão 08 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade 01 – Secretaria Municipal da Agricultura 

Proj./Ativ. 2.050 Convênio com a Arca 
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CLAUSULA OITAVA – DO FORO 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, respeitando a 

legislação vigente, e elegem o FORO da cidade de Seberi-RS, para dirimir quaisquer 

questões com fundamento no presente ajuste. 

E por estarem desta forma justos e acertadas as partes assinam o presente documento em 

três  vias de igual teor e forma para que o mesmo surta os efeitos legais. 

 

 

                                          Erval Seco, 29 de abril de 2019. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

LEONIR KOCHE                 ASSOC. REGIONAL DE CRIAD. DE ABELHAS            
Prefeito Municipal                                                           -ARCA- 

                                                            

 

 

De acordo em data supra  

Assessoria Jurídica 

 


