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TERMO DE CONVENIO 

Termo de Convent° que celebram entre si, de um lado, Associacio dos Citricuftores 
do Vale do Rio Cadeia - VALECITRUS, inscrito no CNN sob n° 92.124.106/0001-15, neste ato 
represented° por seu Presidente, de outro lado o MUNIC1P10 DE PORTAO, pessoa juridica de 
direito pbblico, neste ato represented° por seu Prefeito, Sr. Duty Hoff, brasileiro casado, 
empresario, inscrito no CPF sob if 029.738.710-34 e portador da Cedula de Identidade 
9028256189 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade na Travessa Nossa 
Senhora das Graces, if 43, doravante designed° simplesmente por MUNICIPIO, medianhe as 
clausulas e condicoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - 0 presente Termo de Convenio tem por objetivo repassar a 
importancia total de 113 8.000,00 (oito mil reais), para aquisictio de modes de acacia, eucalipto e 
frutiferas, conforme pedido em anexo. 

CLAUSULA SEGUNDA- 0 referente repasse podera ser parceled°, entretanto quando totalized° 
o valor total do repasse, deveri a Entidade prestar contas nos 30 dies subseqUentes. 

CLAUSULA TERCEIRA- Sera de responsabilidade da Entidade Conveniada o pagamento de 
qualquer indenizacao por danos causados a terceiros decorrentes da aclio e omissio por pane de 
seas ftmcionarios quando do exercicio de suas funcoes. 

CLAUSULA QUARTA- As despesas decorrentes do presente convent° contra° por costa das 
seguintes dotacoes orcamentarias. 

812-33.90.41.00.00- Secretaria de Agricuftura ( ContribuicOes), 

CLAUSULA QUINTA- Para dirimir eventuais &vides emergentes do Presente convenio, quando 
nAo resolvidos administrativamente, as panes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de 
Port:1o, com rentincia expressa a qualquer outro. 
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E, por estarem assim juntas e acertadas, as panes lavram o presence instrumento em 03 (Ire's) vias 
de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo assinadas. 

PortAo, 02 de julho de 2002 

DARY HOFF- PREFbfIO MUNICIPAL 
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