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TERMO DE C00PERAcAO TECN:CA N。 02′2019

ACORDO DE C00PERAcAo NQ OXr2019
QUE ENTRE SiCELEBRAM O GOVERNO
DO ESTADO DO TOCANTINS, POR
INTERMEDiO DA SECRETAR:A DO MEIO
AMB!ENTE E RECURSOS H:DR:COS

.               (SEMARH)E A 8 BILLiON TREES,PARA

OS FiNS QUE SE ESPEC:FiCAM.

O GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTiNS,pOrintermё dio da SECRETARIA

DO ME:O AMB:ENTE E RECURSOS HIDR:COS,inscntO nO cNPJ sob nQ

05016202/000145, com sede na Pra9a dos Girass6is, Explanada das

Secretanas s/N, doravante denominada simplesmente SEMARH, neste ato

representada pOr seu EXcelentissimo Secretう 面o o Senhor RENATO」AYME DA

SiLVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade n° 17746-34,

expedida pela ssP/GO e do CPF n° 423672981-49 residente e domicinado

municipio de Palmas― To,nomeado pelo ATO N° 1476-NM,publicada no

Diario oficial do Estado do Tocantins N° 5361,de 21 de maio de 2019,ea8

B:LL:ON TREES LLC com inscri9ao sob no E0198682019-2, com sede

administrativa em 5440 W Sahara Ave, Las Vegas―  NV, representada pelo

Senhor MiKE POWELL,amencanO,residente e domiciliado a Manna va‖ ey,

Las Vegas ― NV, Passaporte n°  455364617, resolvem celebrar o presente

ConvOnio, registrado no Sistema de Acompanhamento de ConveniOs e

Parcerias,no endere9o www gestao cOe to qov br/convOnios.ou em outro que

venha a substitui― lo, resolvem, com base na Lei 13 019ノ 2014 e peio Decreto

Estadual n。 5816,de 10 de maio de 2018,celebrar o presente ACORDO DE

C00PERAcAO,sendo fundamentado e regido pelos prece10s e p‖ ncipiOs de

direito p6blicO,com altera9oes,mediante as seguintes clausulas e cOndi90esI

CLAUSULA PRIMEIRA― D00B」 ETO

O presente instrumento tem pOr ObietO a ampla coopera9ao entre Os partici

visando a restauragao da vegetagao nativa em 6reas degradadas

Tocantins.

CLAuSULtt SEGUNDA… PAS FORMAS DE C00PERAcA0
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A CooperagSo pretendida pelos participes consisti16 em:

| - ResponsabilizagSo pelas a96es e/ou emiss6es piaticadas por seus agentes

na execugao do objeto desse Acordo de CooperagSo T6cnica;

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIEoES DOS PARTiCIPES

A fim de alcangar os objetivos estabelecidos neste Acordo de CooperagSo

T6cnica constituem compromissos e responsabilidades dos partlcipes, no

Ambito de suas respectivas compet6ncias institucionais:

l- lncumbe a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

- SEMARH:

a) Designar t6cnicos respons6veis pela execug6o de todas as ag6es e

implementag6o do projeto de recomposig6o de vegetagao nativa em 6reas

degradadas no estado do Tocantins, necess6rias a consecugao do objeto deste

Termo de Cooperag6o T6cnica:

b) Elaborar os planos de kabalho para o detalhamento !o Termo, quando

necess6rio;

c) Participar diretamente, quando necess6rio do acompanhamento e da

elaboragio de relat6rios, avaliando seus resultados e reflexos;

d) Reunir as informagOes tecnicas geradas pelos estudos realizados pelas

partes, dando os devidos encaminhamentos;

e) Estabelecer as 6reas que serao priorit6rias para a execugao do objeto deste

instrumento;

f) Oferecer apoio logistico, segundo a disponibilidade e possibilidade das

mesmas para a execugao do projeto.

ll - A 8 BILLION TREES caber6:

g) Disponibilizat pa'a a SEMARH as informag6es negess6rias para o fiel

cumprimento do objeto deste:

h) Adquirir os bens e servigos necess6rios para a execug6o das atividades e/ou

projetos do instrumento; na ordem de U$ 5.000 mensais.
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i) Fornecer informagoes e as orientagoes necessarias ao melhor

desenvolvimento e ao fiel cumprimento deste ACORDO DE COOPERAQAO;

j) Conduzil os trabalhos objeto deste ACORDO DE COOPEMQAO em

conformidade com as normas e procedimentos vigentes;

k) Proporcionar, com a necessAraa presteza e por meio de solicitagdes

reciprocas, orientagoes suplementares quanto a metodologia a ser adotada no

planejamento e na execugao dos trabalhos;

l) Levar, imediatamente, ao conhecimento do outro Participe, ato ou ocorrCncia

que interfira no andamento das atividades decorrentes deste ACORDO DE

cooPEMQAO;

m)Acompanhar e fiscalizar as agOes relativas ao objeto do presente ACORDO

DE COOPERAQAO, mediante a designagao de um respons6vel pelo

acompanhamento da fiel execugeo do presente acordo;

n) Notificar, por escrito, sobre falhas ou irregularidades verificadas na execugao

das atividades decorrentes do presente ACORDO DE COOPERAQAO;

CLAUSULA QUARTA _ DOS REPRESENTANTES

Para gerenciar a execugao das atividades decorrentes deste ACORDO DE

COOPERAQAO, as partes designarao oportunamente os servidores

responsaveis pelo acompanhamento, avaliagao, supervisao e fiscalizagao da

execuQao.

CLAUSULA QUINTA - Dos REcURsos FINANcEIRos

O presente ACORDO DE COOPEMQAO NAO envolve transferencia de

recursos financeiros/orgamenterios entre os participes. Eventuais despesas

necesserias a consecugao do objeto deste Acordo tais como as relacionadas a

pessoal, deslocamento, viagens, comunicagao, dentre outras, serAo assumidas

por cada pa(icipe, dentro de suas respectivas atribuig6es e obrigag6es cobertas

pelas dotaQ6es especificas.

SuBCLAusuLA ON:CA‐ Na ocorrOncia de despesas,conforme previsto na

cleusula anterior, o participe responsavel deve16 adotar o procedi

〆



TOCANT:NS
拳

GOVERNO DO ESTADO
Se(retaria do Meio Ambiente

e Recursos Hidrlcos

administrativo pr6prio e a formalizagao dos instrumentos legais aplic6veis a

especie.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUEAO

Este ACORDO DE COOPEMQAo ser6 executado por meio de realizaqeo de

ag6es de interesse dos participes, que traduzam as formas de cooperaqao

estabelecidas na C16usula terceira, respeitadas as competencias e finalidades

de cada uma.

cLAUSULA SETIMA - DA VIGCNCIA

o Presente ACORDO DE COOPERAQAO ter6 vigCncia de doze ('12) meses,

conlados a partir de sua assinatura (ou publicaqeo do respectivo extrato no

Dierio Oficialdo Estado do Tocantins), podendo ser prorrogado mediante Termo

Aditivo, desde que haja interesse dos participes, respeitando o prazo de

comunicagao pr6via de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA OITAVA . DA ALTERA9AO

Este ACORDO DE COOPERAQAO pode16 ser alterado de comum acordo entre

os Participes, durante a sua vigencia, mediante Tbrmo Aditivo devidamente

justificado, vedada a alteragao do objeto.

CLAUSULA NONA _ DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por qualquer dos Participes nas atividades

inerenles ao presente ACORDO DE COOPERAEAO nao sofrerao alteragoes na

sua vinculagao funcional com as instituig6es de origem, as quais cabe

responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,

previdenciaria, fiscal e securiteria decorrentes.

cLAUSULA DEcIMA - DA DIVULGA9AO

As prrdPs assumem o compromisso de divulgar sua participagao no presente

DO DE COOPERA9AO,lcando vedada a u価 ‖za9ao de nOmes,simbolos
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ou imagens que, de alguma forma, descaracterizem o interesse p[blico e se

confundam com promogao de natureza pessoal de agentes p0blicos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA DENUNCIA E DA RESCISAo

Este ACORDO DE COOPERAQAO poder6 ser denunciado pelos partlcipes e

rescindido a qualquer tempo, por descumprimento de qualquer de suas

Cl5usulas, mediante notificagSo por escrito, com anteced6ncia minima de 30

(trinta) dias, ficando as partes respons6veis pelas obrigag6es decorrentes do

tempo de vig6ncia e creditandoJhes, igualmente, os beneficios adquiridos no

mesmo periodo.

SUBCLAUSULA UNICA - Nos casos de rescisSo, as pendEncias ou trabalhos

em fase de execugSo, ainda que decorrentes de eventuais instrumentos

especificos firmados com base neste ACORDO DE COOPERAQAO ser6o

definidos e resolvidos por meio do Termo de RescisSo, no qual se definam e

atribuam as responsabilidades relativas A conclus6o ou extingao de cada um

desses trabalhos e das pend6ncias dos trabalhos em andamento.

cLAusuLA DEGTMA SEGUNDA - DA puBLtcAeAo

O presente ACORDO DE COOPERAQAO ser6 publicado pela SECRETARIA

DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HiDRICOS - SEMARH, em forma de

extrato no Di6rio Oficial do Estado, com os requisitos previstos na Lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. DO FORO

Na forma do disposto no artigo 13, inciso XIX do Decreto No 5.815, de 09 de

maio de 2018, fica eleito o foro da Comarca de Palmas, Capital do Estado do

Tocantins,'para dirimir quaisquer quest6es oriundas deste Termo de

Colabora96o.

CLAUSULA DEcIMA QUARTA - DA ASSINATURA
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E, por estarem assim justos e de acordo, os participes, firmam o presente

instrumento, em duas (2) vias de igual teor e forma, na presenga de testemunhas

abaixo, para que produza os efeitos juridicos legais, em juizo e fora dele.

Palmas - TO Onho de 2019

YME DA SiLVA
Secret6rio de io Ambiente e Recursos Hidricos

JON CHAMBERS
8 BILL10N TREES

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:
CPF:

NOME:
RG:
CPF:

SGD:2019′39009′001801


