
 

TERMO ADITIVO 

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO  03/2016 

 

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
GESTÃO 003/2016 QUE  CELEBRAM 
ENTRE SI  O ESTADO DO PARANÁ POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - 
SEDEST, E O SERVIÇO SOCIAL 
AUTONOMO INVEST PARANÁ 

 

O ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Nossa Senhora da 

Salete, s/n – Centro Cívico, Curitiba, Paraná por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO – SEDEST, representada por seu Titular, o 

Secretário de Estado, Senhor MARCIO FERNANDO NUNES, nomeado através do Decreto 

Estadual nº. 1440/2019, portador do RG 3089182-1- SSP/PR e CPF/MF nº. 555.875.939-91, 

situada à Rua Desembargador Motta, 3384 – Mercês, Curitiba, Paraná E O SERVIÇO SOCIAL 

AUTÔNOMO INVEST PARANÁ, Serviço Social Autônomo, instituído pela Lei Estadual nº 17.016 

de 16/11/2011, inscrito no CNPJ nº 17.269.926/0001-80 entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos e de interesse público, na condição de ente de cooperação a SEDEST, neste ato 

representado por seus representantes legais, Diretor Presidente JOSE EDUARDO BEKIN, 

portador do RG nº 17798357-7 e inscrito no CPF/MF sob nº 099.429.538-33, com fundamento 

legal no inciso XXI do art.34 da Lei de Licitações 15.608/2007 e Lei Federal n.º 9.637 /1998, firmar 

o Primeiro termo Aditivo; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo visa em função das disposições da Lei Estadual nº 20.161 de 25 de março de 

2020, que alterou a Lei Estadual nº 17.016 de 16 de dezembro de 2011, bem como ao 

recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do Processo 

de Homologação de Recomendações nº23614/21, aperfeiçoar o presente Contrato de Gestão 

nos termos que segue, não alterando o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

As CLÁUSULAS ABAIXO do presente Contrato de Gestão 003/2016, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO E DA FINALIDADE 

 02.01.1 São objetivos do presente Contrato de Gestão: 

116
13

Assinado por: Marcio Fernando Nunes em 14/05/2021 17:30, José Eduardo Bekin em 17/05/2021 14:54. Inserido ao protocolo 17.606.365-3 por: Joao Marcos Feitoza em:
14/05/2021 10:49. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 1c4961bec439384734d3fed71b7bfceb.



 
I - a identificação e proposição de soluções aos problemas de infraestrutura que estejam 

de alguma forma, dificultando o desenvolvimento das atividades econômicas das 

cadeias produtivas ligadas ao desenvolvimento econômico sustentável e ao turismo;  

II - a articulação entre os entes públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, para a 

promoção de oportunidades de negócios e de geração de emprego e renda, fomentando 

convênios e parcerias público-privadas afetas ao desenvolvimento econômico 

sustentável e ao turismo;  

III - o auxílio aos municípios paranaenses no atendimento ao investidor e no 

desenvolvimento do ambiente de negócios ligados ao desenvolvimento econômico 

sustentável e ao turismo;  

III - o auxílio aos municípios paranaenses no atendimento ao investidor e no 

desenvolvimento do ambiente de negócios ligados ao desenvolvimento econômico 

sustentável e ao turismo; 

IV - a atração de novos investimentos, nacionais ou estrangeiros, bem como a promoção 

e o estímulo à expansão de empresas que atuem na área de desenvolvimento 

econômico sustentável e do turismo instaladas no Estado; 

V - o acompanhamento e desenvolvimento da atividade empresarial mencionada no 

inciso IV deste artigo, após a instalação da empresa; 

VI - a prospecção, no Brasil e no exterior, de oportunidades de investimentos no Estado 

na área turística e de desenvolvimento sustentável do meio ambiente; 

VII - a disponibilização, aos agentes econômicos, de informações técnicas, científicas e 

estratégicas que contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável e o 

turismo do Estado; 

VIII - a promoção da imagem do Estado como destinatário de investimentos voltados ao 

desenvolvimento econômico sustentável e ao turismo, mediante campanhas e ações, 

observadas as diretrizes estaduais estabelecidas pela Secretaria de Estado do 

Planejamento e Projetos Estruturantes e pela Secretaria de Estado da Comunicação 

Social e da Cultura; 

IX - o estabelecimento e manutenção de intercâmbios com organismos de atuação 

similar, agentes financiadores e de fomento e outros organismos nacionais e 

internacionais que concorram para os objetivos de sustentabilidade ambiental e 

turismo, de acordo com as orientações estratégicas da Sedest, mediante aprovação 

expressa do Governador do Estado;  

X - a articulação com instituições de financiamento de apoio a programas de 

desenvolvimento econômico sustentável e turismo com a devida formalização por 

intermédio de convênios e/ou acordos de cooperação; 

117
13

Assinado por: Marcio Fernando Nunes em 14/05/2021 17:30, José Eduardo Bekin em 17/05/2021 14:54. Inserido ao protocolo 17.606.365-3 por: Joao Marcos Feitoza em:
14/05/2021 10:49. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 1c4961bec439384734d3fed71b7bfceb.

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233345&codItemAto=1450266#1450266
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233345&codItemAto=1450266#1450266
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233345&codItemAto=1450266#1450266


 
XI - o desenvolvimento de projetos, ações e programas voltados à atração de 

investimentos, qualificação empresarial e incentivo ao Terceiro Setor na área do 

desenvolvimento econômico sustentável e do turismo, observadas as políticas estaduais 

estabelecidas pelos órgãos competentes; 

XII - o planejamento, desenvolvimento, incentivo, fomento e gestão das ações de 

promoção e desenvolvimento sustentável do turismo, de acordo com a política de 

turismo do Paraná, estabelecida pela Lei nº 15.973, de 13 de novembro de 2008; 

XIII - a execução de estratégias de negócios do Estado do Paraná, no território nacional 

e no exterior, observadas as políticas públicas estabelecidas pelos órgãos 

competentes;XIV- o exercício de outras atividades que contribuam para sua 

sustentabilidade. 

02.2 Para o alcance da finalidade e objetivos desta parceria, visa o presente instrumento 

especificar as ações a serem desenvolvidas e as metas a serem alcançadas pelo 

EXECUTOR, definir as obrigações e as responsabilidades dos partícipes, bem como 

estabelecer as condições para a sua execução e os critérios de avaliação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DO EXECUTOR 

03.1.5 Quanto a Gestão Institucional tem por missão institucional a promoção e o 

fomento do desenvolvimento econômico sustentável e do turismo do Estado do Paraná 

de acordo com as políticas públicas estaduais estabelecidas para sua área de atuação, 

por meio da prestação de serviços de atração de investimentos econômicos para a área 

de desenvolvimento econômico sustentável e de turismo, com ênfase na identificação 

de oportunidades de negócios de âmbito local, nacional ou internacional, que resultem 

na conquista de novos agentes econômicos, com vistas ao desenvolvimento sustentável 

e ao turismo, à geração de empregos e renda na área de meio ambiente e turismo, à 

otimização do uso dos recursos energéticos ligados à sua área de atuação, à 

modernização tecnológica voltada à sustentabilidade econômica, ambiental e turística 

do Estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário, não 

modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.  

CLÁUSULA QUARTA -  DA PUBLICIDADE 

O presente Termo Aditivo será publicado pela SEDEST, na forma de extrato, no Diário Oficial do 

Estado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 
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As dúvidas, que, porventura, forem suscitadas no transcorrer da execução deste instrumento, 

serão resolvidas administrativamente, ficando, contudo, eleito o foro da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba/PR, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

ou especial que seja. 

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE GESTÃO N. º03/2016, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os mesmos 

fins de direito, na presença de testemunhas.  

 

Curitiba,   de          de 2021. 

 

Marcio Fernando Nunes 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 

 
 
 
 

José Eduardo Bekin 
Diretor Presidente do Serviço Social Autônomo Agência Paraná Desenvolvimento 

 
 

Testemunhas: 
 
Nome: 
RG nº 
 
Nome 
RG nº 
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