TERMO DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E CONGÊNERES FORMALIZADOS – OUTUBRO / 2021
OBJETO

PARTES

CNPJ / CPF

COM ÔNUS /
OU REPASSE
FINANCEIRO

ASSINATURA
E VIGÊNCIA

Termo de Cooperação
Técnica nº 48/2021

Estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e
administrativo entre os cooperados, consubstanciado na
disposição de pessoal, visando à formulação e implementação
de medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e
agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no
processo de regularização fundiária urbana e rural do município
de Aguiarnópolis/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a
esta atividade.

Município de
Aguiarnópolis

01.634.074/0001-42

****

28/10/2021
a
27/10/2023

21.0.000026451-0

Termo de Cooperação
Técnica nº 55/2021

Estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e
administrativo entre os cooperados, consubstanciado na
disposição de pessoal, visando à formulação e implementação
de medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e
agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no
processo de regularização fundiária urbana e rural do município
de Cariri do Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior
eficiência a esta atividade.

Município de Cariri
do Tocantins

37.344.397/0001-49

***

28/10/2021
a
27/10/2023

21.0.000011290-6

Convênio nº 16/2021

Concessão de empréstimo, com averbação das prestações
decorrentes em folha de pagamento, aos servidores
do CONVENENTE.

BRB - Crédito,
Financiamento e
Investimento S/A

33.136.888/0001-43

***

18/10/2021
a
17/10/2026

Convênio nº 17/2021

Disponibilização de servidores efetivos municipais, pelo
CONCEDENTE ao CONVENENTE, sob a supervisão do Juiz(a)
Diretor(a) do Foro, para desempenhar funções no âmbito da
Comarca de Colméia.

Município de
Colméia

PROCESSO

21.0.000024249-4

16.0.000016667-0

NÚMERO / TIPO
DE DOCUMENTO

02.070.746/0001-05

***

06/10/2021
a
05/10/2026

Termo de Cooperação
nº 5/2021

Estabelecer compromisso entre os Partícipes no sentido de
criação
e
manutenção
do
projeto
denominado
PROFISSIONALIZAR E ACOLHER.

Município de Guaraí

02.070.548/0001-33

***

15/10/2021
a
14/10/2026

21.0.000007116-9

Termo de Cooperação
nº 6/2021

Estabelecer compromisso entre os Partícipes no sentido de
criação e manutenção do projeto denominado CIRCULAR
DIÁLOGO E PAZ NA ESCOLA

Secretaria de
Educação,
Juventude e
Esportes do Estado
do Tocantins

25.053.083/0001-08

***

20/10/2021
a
19/10/2026

21.0.000024223-0

Termo de Cooperação
nº 7/2021

Proporcionar estágio obrigatório não remunerado aos
acadêmicos regularmente matriculados e com efetiva frequência
nos cursos superiores ministrados pela UNICATÓLICA

União Brasiliense
de Educação e
Cultura - UBEC

00.331.801/0002-10

***

25/10/2021
a
24/10/2026

21.0.000019991-2

TERMOS ADITIVOS A TERMO DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E CONGÊNERES - OUTUBRO / 2021

PROCESSO

19.0.000034725-9

NÚMERO / TIPO DE
DOCUMENTO

OBJETO

PARTÍCIPE (A)

CNPJ / CPF

DATA DE ASSINATURA

Termo de Cooperação
Técnica nº. 23/2019

Prorrogação da vigência do Termo de
Cooperação Técnica nº. 23/2019, por mais 36
(trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de
23/10/2021 a 22/10/2024, perfazendo um total
de 60 (sessenta) meses.

Município de
Xambioá

02.087.211/0001-39

15/10/2021

