MINUTA
TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO
Nota explicativa 1
(Obs. As notas explicatIvas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da
minuta a ser assinada)
Esta minuta de Termo Aditivo tem aplicação exclusiva para a prorrogação de Termos de
Colaboração/Termos de Fomento firmados com base na Lei n° 13.019/2014 e deverá ser
acompanhada da lista de verificação correspondente, publicada pela Procuradoria-Geral do Estado.
A minuta referida somente poderá ser utilizada quando o objeto envolver a prestação de serviços
executados de forma continuada.
A minuta referida não poderá ser utilizada para alteração do valor do repasse, o que não fica
caracterizado quando houver renovação do valor anteriormente previsto.
A minuta referida não poderá ser utilizada para prorrogação de ofício de trata o art. 55, parágrafo
único, da Lei n° 13.019/2014.
A minuta referida não poderá ser utilizada para Termo de Colaboração/Termo de Fomento cujo objeto
consiste no repasse de recursos para execução de obras ou serviços de engenharia.
A minuta referida não poderá incluir outros objetos além daquele definido na sua cláusula primeira.
XXXX [NÚMERO ORDINAL] TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE
FOMENTO N.° )000000(X, PROTOCOLO N.°
XXXX, CELEBRADO PELA )0000000(
[ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E PELA
)0000000( [ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL], QUE TEM POR OBJETO XXXXXXXX.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: [O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do órgão XXXXXXXX] ou [A
ENTIDADE PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste
ato representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado(a) pelo(a)
Decreto/Portaria n.° XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.° )000000(c portador(a) da carteira de
identidade n.° )000000(X.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: [NOME], inscrito(a) rio CNPJ/CPF sob o n.° )0000000c
com sede no(a) )000000(X, neste ato representado(a) por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no
CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador(a) da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e
domiciliado no(a) )000000(X, e-mail )0000000( e telefone XXXXXXXX.
OS PARCEIROS celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 55, caput, da
Lei ri.° 13.019/2014, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Termo
de Colaboração/Temo de Fomento n° )000000(X, nos termos da sua Cláusula )0000000(.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração/Termo de Fomento n°
/ /
X)00(/)000( pelo prazo de )(XXX [INDICAR O PER[ODO POR EXTENSO], a partir de
/
até
/
Parágrafo Único. O Plano de Trabalho fica alterado quanto ao seu termo final e, se
necessário, seu Cronograma de Desembolso, conforme aprovação prévia da autoridade competente
Nota explicativa 2
(Obs. As notas explIcativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da
minuta a ser assinada)
1. Cada Termo Aditivo poderá prorrogar a vigência do Termo Colaboração/Termo de Fomento por, no

máximo, 12 (doze) meses.
2. O prazo máximo do Termo Colaboração/Termo de Fomento, incluindo as eventuais prorrogações,
será limitado a 05 (cinco) anos (art. 79 do Decreto Estadual n° 3.513/2016).
CLÁUSULA TERCEIRA

—

DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS

Para o período da prorrogação, o valor da parceria será de R$ XXXX, equivalente ao
valor original do Termo Colaboração/Termo de. Fomento ou proporcional ao número de meses de
vigência.
Parágrafo Único. As despesas deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação
Orçamentária n.° )00(X, Elemento de Despesa n.° XXXX, Fonte de Recursos n.° XXXX.

Nota explicativa 3
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da
minuta a ser assinada)
1. Se o período prorrogado for menor que o prazo inicial, o valor do termo aditivo deverá manter a
proporcionalidade em relação ao valor original. Por exemplo, se o Termo de Colaboração/Termo de
Fomento com prazo de vigência 12 (doze) meses e valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais for
prorrogado por 6 (seis) meses, seu valor não poderá exceder a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.
2. Se o valor do termo aditivo de prorrogação do Termo de Colaboração/Termo de Fomento for
diferente do valor original, em virtude de acréscimo ou supressão no seu objeto, ou por qualquer razão
diversa da prevista no item 1, esta minuta padronizada não poderá ser utilizada, devendo-se adotar
termo aditivo específico.

CLÁUSULA QUARTA— DO FUNDAMENTO LEGAL
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 55, caput, da Lei n.° 13.019/2014.

CLÁUSULA QUINTA

—

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de
Colaboração/Termo de Fomento original.

CLÁUSULA SEXTA

—

DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial
do Estado, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 38 da
Lei n° 13.019/2014.
Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Cidade p0000p,

Autoridade Competente

de

de

)00000000000000(
Representante legal da Organização da Sociedade
Civil

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.°:

NOME:
CPF:
RG n.°:

LISTA DE VERIFICAÇÃO
TERMO ADITIVO DE
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO
PRORROGA ÃO DA VIGÊNCIA
Protocolo n.°
Termo de Colaboração/Termo de
Fomento n.°
DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO

01.

Aprovação prévia da autoridade competente no Plano de Trabalho alterado Fls.
quanto ao termo final e, se necessário, seu Cronograma de Desembolso

02.

Previsão de prorrogação no Termo de Colaboração/Termo de Fomento Fls.
assinado

03.

Pedido e justificativa escrita da OSC para a prorrogação, encaminhados no Fls.
prazo do art. 55, caput, da Lei n 213.019P014.

04.

Parecer da área técnica competente favorável à prorrogação, atestando que a Fls.
parceria foi executada a contento ou justificando o atraso no início da
execução.

05.

Termo Aditivo elaborado conforme Minuta Padronizada

Fls.

06.

Comprovação de poderes dos representantes legais dos parceiros

FIs.

07.

Comprovação da manutenção, por parte da OSC, dos requisitos necessários FIs.
para a celebração do Termo de Colaboração/Termo de Fomento original

08.

Comprovação de que a OSC permanece sem se enquadrar em nenhuma das FIs.
vedações do artigo 39 da Lei n213.019/2014

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE

1.

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia FIs.
do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
FIs.

2.

Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

3.

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número FIs.
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada

um deles
4.

Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço FIs.
por ela declarado

5.

Comprovação de que a OSC está em dia quanto à prestação de contas de Fls.

recursos anteriormente recebidos da Administração e não esteja
omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada
6.

Certidão Liberatória do TCE/PR

7.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive, quanto aos débitos FIs.

FIs.

e às contribuições previdenciárias
8.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná

FIs.

9.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal

FIs.

—As certidões exigidas deverão estar vigentes na data da assinatura do Termo Aditivo.
—A minuta referida não poderá ser utilizada para Termo de Colaboração/Termo de Fomento cujo objeto
consiste no repasse de recursos para execução de obras ou serviços de engenharia.
—A minuta de que trata esta lista de verificação não poderá incluir outros objetos além daquele definido
na sua cláusula primeira.

de

de

de

(local)

[Nome e assinatura do servidor responsável pelo
preenchimento]

de

(local)

[Nome e assinatura do chefe do setor
competente]

ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)
Protocolo n° XXXXX OtM0:10Palaboracád/Terrno::0 Fomgrito n° XXXX/XXXX — XXXX ° Termo Aditivo
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MINUTA
TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO
Nota explicativa 1
(Oba As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da
minuta a ser assinadR)
Esta minuta de Termo Aditivo tem aplicação exclusiva para a prorrogação de Termos de
Colaboração/Termos de Fomento firmados com base na Lei n' 13.019/2014 e deverá ser
acompanhada da lista de verificação correspondente, publicada pela Procuradoria-Geral do Estado.
A minuta referida somente poderá ser utilizada quando o objeto envolver a prestação de serviços
executados de forma continuada,

A minuta referida não poderá ser-utilizada para::.alteração do valor do repasse, o que não ficá
caracterizado quando' houver renovação do valor enteei:dr:mente preViSto.
A thiritita referida não poderá ser utilizada para prorrogação de ofício de treta o art. 55, parágrafo
(mico, da Lei n° 13.019/2014.
A minuta referida não poderá ser utilizada para Termo de Colaboração/Termo de Fomento cujo objeto
consiste no repasse de recursos para execução de obras ou serviços de engenharia.
A minuta referida não podcra incluir outros objetos além daquele definido na sua cláusula primeira.

XXXX [NÚMERO ORDINAL] TERMO ADITIVO AO
BORAÇÁOTTERMQ. DE
TERMO :DE
°C:tXXXX,
'/X XXX, PROTOCOLO N.°
FOMENTO N.' XXX
PELA XXXXXXXX
CELEBRADO
XXXX,
[ADMINISTRAÃO L A]: E PELA XXXXXXXX
BCIIC
EDADECIVIL], QUE TEM
[QRGANIZAÇAO DAI3SO
POR OBJETO XXXXXXXX.
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: [O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio. do órgão XXXXXXXX] ou [A
ENTIDADE PÚBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste
ato representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado(a) pelo(a) Decreto/Portaria
n.° XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador(a) da carteira de identidade n.°
XXXXXXXX.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: [NOME], inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o n.° XXXXXXXX, com
sede no(a) XXXXXXXX, neste ato representado(a) por [NOME;;;E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF
sob o n.° XXXXXXXX, portador(a) da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado
no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.
OS PARCEIROS celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 55, caput, da Lei
n.° 13.019/2014, e estabelecem as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Tento de
COlabóração/TernadeFomento n° XXXX/XXXX, nos termos da sua Cláusula XXXXXXXX.

ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)
Protocolo n° XXXXX TãtTn0.:decolab O'cl/Terfrid..de Fothento n° XXXX/XXXX — XXXX ° Termo Aditivo
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogada a vigência do Termo ;de Colaboração/Termo de Fomento n° XXXX/XXXX
/ /
pelo prazo de XXXX 'INDICAR d"PERIODO POR EXTENSO}, a partir de
até
/ / .
Parágrafo Único. O Plano de Trabalho fica alterado quanto ao seu termo final e, se
necessário, seu Cronograma de Desembolso, conforme aprovação prévia da autoridade competente
Nota explicativa 2
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da
minuta a ser assinada)
Cada Termo Aditivo poderá prorrogar a vigência do Termo ColaboraçãofTerrno de Fomento por, no
máximo, 12 (doze) meses.
2 O prazo máximo do Termo ColaboraçãofTermo de Fomento, incluindo as eventuais prorrogações,
será limitado a OS (dinco)anos (art. 79 do Decreto Estadual n° 3.513/2016).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS
Para o período da prorrogação, o valor da parceria será de R$ XXXX, equivalente ao
valor original do Termo Colaboração/Termo de Foinento ou proporcional ao número de meses de
vigência.
Parágrafo Único. As despesas deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação
Orçamentária n.° XXXX, Elemento de Despesa n.° XXXX, Fonte de Recursos n.° XXXX.
Nota expritátivá

a

(Obt.j::: As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluidat:::::::da
minuta a ser assinada)
1 „;Se.,o:::perfodo prorrogado for menor que o prazo inicial, o valor do termo aditivo devera manter a
proporcionalidade em relação ao valor original. Por exemplo, se o Termo de Colaboração/Termo de
Fomento dom prazo de. vigência 12 (doke)-meses e valor de R$ 100.000,00 (cem mil)' reais
„: for
prorrogado por 6 (seis) meses, seu valonnão poderá exceder a R$ 50.000,00 (cinquenta Mil) reais:`
2.,.:Se o valor do termo aditivo de prorrogação do Termo de Colaboração/Termo de. Fomento for
diferente do valor original, em virtude de acréscimo ou supressão no seWobjeto, ou por qualquereaz"4 ,.
diverso da;,fgevipno item 1, esta tilinota padronizada não poderá ser utilizada, devendOSe adotar

termo edjtiVO eepecifico.
CLÁUSULA QUARTA- DO FUNDAMENTO LEGAL
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 55, caput, da Lei n.° 13.019/2014.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo
Colaboração/Termo de Fomento original.
CLÁUSULA SEXTA DA PUBLICAÇÃO
O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial
do Estado, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 38 da Lei
n° 13.019/2014.
Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)
Protocolo n° XXXXX - Termo de :Cotabdiaçãoffermo da:Fomantó n° XXXX/XXXX - XXXX ° Termo Aditiv
á 'na 3 de 5

Cidade )000(X ,

XXXXXXXXXXXX
Autoridade Competente

de

de

XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da Organização da Sociedade
Civil

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.°:

NOME:
CPF:
RG n.°:

ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)
Protocolo n° XXXXX - Termo. de Colaboração.LTedrio de ferrtente n° XXXX/XXXX n° XXXX/XXXX — XX
Aditivo •" na 4 do

LISTA DE VERIFICAÇÃO
TERMO ADITIVO DE
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO
PRORROGA ÃO DA VIGÊNCIA
Protocolo n.°

Termo de Colaboração/Termo de
Fomento n.°
DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO
1.

Aprovação prévia da autoridade competente no Plano de Trabalho Fls.
alterado quanto ao termo final e, se necessário, seu Cronograma de
Desembolso

2.

Previsão de prorrogação no Termo de Colaboração/Termo de Fomento Fls.
assinado

3.

Pedido e justificativa escrita da OSC para a prorrogação, encaminhados Fls.
no prazo do art. 55, capuz, da Lei n ° 13.019/2014.

4.

Parecer da área técnica competente favorável à prorrogação, atestando Fls.
que a parceria foi executada a contento ou justificando o atraso no
início da execução.

5.

Termo Aditivo elaborado conforme Minuta Padronizada

Fls.

6.

Comprovação de poderes dos representantes legais dos parceiros

Fls.

7.

Comprovação da manutenção, por parte da OSC, dos requisitos Fls.
necessários para a celebração do Termo de Colaboração/Termo de
Fomento original

8.

Comprovação de que a OSC permanece sem se enquadrar em Fls.
nenhuma das vedações do artigo 39 da Lei n° 13.019/2014
DOCUMENTOS DE REGULARIDADE

1.

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil Fls.
ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratandose de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial;

2.

Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

3.

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, Fls.
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB de cada um deles

4.

Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no Fls.
endereço por ela declarado

5.

Comprovação de que a OSC está em dia quanto à prestação de contas Fls.
de recursos anteriormente recebidos da Administração e não esteja

Fls.

ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)
Protocolo n° XXXXX - Terme de C,Olábbração /_lesmo de Fomento XXXX/XXXX n° XXX)UXX
Aditivo (pagina 5 de 6

omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada
FIs.

6.

Certidão Liberatória do TCE/PR

7.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive, quanto aos Fls.
débitos e às contribuições previdenciárias

8.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná

Fls.

9.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal

Fls.

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1.

Informação do setor competente indicando a dotação orçamentária

FIs.

2.

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Fls.

3.

Declaração de Adequação da Despesa e de Regularidade do Pedido

Fls.

CONSULTAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS
01.

Consulta ao CADIN do Estado do Paraná, conforme art. 3°, inc. I, da Lei Fls.
Estadual n° 18.466/2015.

Nota explicativa 4

Esse documento tem a spa::utilizaçao restrita à minuta de Termo Aditivo para a prorrogação de
Termo de ColaboraW/Termo de Fomento que envolvam a preStaçãO'de serVico.TexeCtitadosi:delorina
continuada e não poderá ser utilizada para alteração do valor do repasse, o que noo fica caracterizado
COando:houver renovação do valor anteriormente previsto nos termos do item 1 da Nota Explidativa n°,
3.
:
O prazo máximo de duração do Termo de Colaboração/Termo de Fomento está limitado ao
prazo total de 05 (cinco) anos, nos termos do art, 79 do Decreto Estadual n° 3.513/2016.
A Administração deverá verificar se o Termo de Colaboração/Termo de Fomento está em vigor
e, inclusive, se`não houve quebra de continuidade nas prorrogaçóes anteriores.

IV.
O Termo Aditivo deverá ser subscrito antes do encerramento do prazo de vigência do Termo de.
Colaboração/Termo de Fomento.
As certidões exigidas deverão estar vigentes na data da assinatura do Termo Aditivo.
A minuta referida não poderá ser utilizada para Termo de Colaboração/Termo de Fomento cujo
VI.
Objeto consiste no repasse de recursos para execução de obras ou serviços de engenharia.

VII.

A minuta de que trata esta lista de verificação não poderá incluir outros objetos além daquele
definido na sua cláusula primeira.

de

de

(local)

Nome e assinatura do servidor responsável pelo
preenchimento]

de

de

(local)

[Nome e assinatura do chefe do setor
competente]

