


11. Prorrogar a vigência do presente Convênio até 16 de dezembro de 2015, de acordo
com o novo Plano de Trabalho no SICONV, alterando a Cláusula Décima Terceira
do Convênio nO26/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

Ficam alteradas a Cláusula Quarta e a Clausula Décima Terceira do Convênio n° 2612012.
as quais passam a ter a seguinte redação:

"cLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS

Para a execução do objeto deste Convênio serão destinados recursos no valor de
R$2./60.72L,71 (dois milhões, cento e sessenta mil e setecentos e vinte e um reais
e setenta e um centavos), sendo R$ 1.148.000,00 (um milhão e cento e quarenta e
oito mil reais) à conta de dotação consignada ao concedente, na conta funcional
programática nO' 22. 691.2055.20QS.000I, 23.183.2055.20QOOOOI e
22.661.2055.210D.OOOINatureza da Despesa 335041, Fonte /00, Nota de
Empenho n~ 2012NE801200, 2012NE80J20 e 20/3NE801759, e RSl.0J2.721,74
(um milhão, doze mil e setecentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos)
provenientes do convenente relativos à contrapartida, dos quais R$ 812.721,74
(oitocentos e doze mil, setecentos e vinte e um reais, setenta e quatro centavos) de
aporte .financeiro e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de aporte em bens e
serviços.

PAMGRAFO ÚNICO:
A aferição dos valores relativos à contrapartida econômica deverá estar em estrita
concordância com aqueles constantes no plano de trabalho aprovado, bem como
em conformidade com os preços praticados no mercado.

[ ..]

cLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

o presente Convênio entrará em vigor na data de assinatura deste instrumento,
alcançando seujim em 16 de dezembro de 2015, acrescido de 60 (sessenta) dias de
prazo para a apresentação da prestação de contas.

PAMGRAFO ÚNICO:
Havendo atraso na liberação dos recursos o prazo de vigência será, antes de seu
término, automaticamente prorrogado "de ofiCio" limitada a prorrogação ao exato
período do atraso verificado, independentemente de termo aditivo. "

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio nO26/2012 que não colidirem
com o presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

<. O presente TERMO ~ITIVO será publicado no Diário Oficial da União pelo'J./lirlfipd. conforme dispõe o Parágrafo Unico, do Artigo 61 da Lei 8.666/93. '" /.Áí"?-.~~



E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele.
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