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ADITIVO AO  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUQUI-ES E A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE 
CIVIL – ASSOCIAÇÃO PRÓ-DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE 
FORTALEZA E ADJACÊNCIAS. 

 
O MUNICÍPIO DE MUQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada à Rua Satyro França, n.95, 
Muqui-ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.082.403/0001-83, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
CARLOS RENATO PRUCOLI, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 951.383-SSP/ES, 
inscrito no CPF sob o nº 022.740.477-74, residente e domiciliado na Rua José Gaudino Coimbra, n. 130, 
bairro Boa Esperança, Muqui-ES, CEP: 29.480-000, e a ASSOCIAÇÃO PRÓ-DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO DE FORTALEZA E ADJACÊNCIAS., considerando a proposição recepcionada sob protocolo nº 
E5047/2019, tendo em vista o que dispõe o item 6.2 do Termo de Colaboração 06/2019, sob os 
fundamentos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, RESOLVEM celebrar o presente ADITIVO AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019,  mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica doravante aditada a “cláusula sexta” do Termo de Colaboração, em seu item 
6.1, doravante vigorando com a seguinte redação:  
“6.1 - O Termo de Colaboração vigerá no curso do exercício de 2020, tendo início a contar do término do 
prazo originalmente fixado, expirando em 31 de dezembro de 2020, considerando dar consecução ao 
plano de trabalho”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fica aditada a “Cláusula Terceira – Dos Recursos Financeiros”, considerando a nova 
vigência do Termo de Colaboração, a saber: 
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Colaboração 
no exercício de 2020 é de R$ R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).  
3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente Termo de 
Colaboração, parceladamente recursos no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) 
correndo a despesa à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, Ficha Financeira 027, Fonte 
de Recursos: 1211.  
3.3 O montante total acima descrito será repassado a Organização conforme distribuição contida no 
Cronograma de Desembolso, depositados na conta corrente 006.904-3, Banco Cresol, Agencia 1638-1. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Outras Disposições - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições 
não alteradas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – 3.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste instrumento, 
que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo da Comarca de Muqui do Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.  
3.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, em Juízo ou fora dele. 

Muqui-ES 02 de dezembro de 2019 
 

_________________________________________________  
CARLOS RENATO PRÚCOLI  
Prefeito Municipal  
 
_________________________________________________  
ANTÔNIO GUILHERME GUIOTTO  
Presidente Associação Pró-desenvolvimento Comunitário de Fortaleza e Adjacências 

https://www.google.com/search?q=prefeitura%2Bde%2Bmuqui&amp;oq=prefeitura%2Bde%2Bmuqui&amp;aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.3195j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8

