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MUNrcÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

TERilO DE ADtTAilEtìtTO (pRtUEtRO) N.o 193/20í9€E
AO TERilO DE COLABORAçÃO N.o 0ír20í8-SE
Por este instrumento, as partss, de um lado,

o tUÌ{lCÍPlO DE SÃO

BERNARDO DO CAilPO, inscrito no Cadasbo Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o no 46.523.239t000147, representado por

SÍtVl

DE ARA|IJO DONilNl, Secretária de Educação,

na forma do Decreto Municipal no 20.312120í8, e alterações, doravante denominado apenas

ilUMCÍPlo,

e, dê outro, a entidade FRATERNO ASSOCIAçÃO ASSISTEilCIAL, com êndereço na Rua Sétimo
Guazelli, no 99 - Jardim Trieste - São Bemardo do Campo/SP, inscrtta no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério daFazenda sob o no 55.038.W51000142, sem fins ludativos, com personalidade

jurídica, inscriüa no ío Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa JurÍdica de São

206il6, neste ato representada porAparecida José de Freitas, portador(a)
do RG. no 9.201.113-5 e do Cadastro de Pessoa FÍsica no 037.915.978-33, doravante designada
simplesmente EilTIDADE, e, considerando a instrução constrante do Processo Adminishaüvo n.o SB
Bemardo do Campo, sob n.o

07544412017-&[, resolvem celebrar o presente termo de aditamento, nos termos das cláusulas a seguir

especificadas:

CúUSUIÁ PRITEIRA
í.0 - Flca pronogado pelo período de 12 (doze) meses consecuüvos e contados de 10 de janeiro de 2019,

o

W€tm de vigôncia do Termo de Colaboraçâo no 01/201&SE, para a execução do Plano de Trabalho

encartiado nos autos do Processo Adminisbativo n.o Sl807544412017-il.

ParágraÍo únlco. A pronogação de gue trata esta cláusula tem por fundamento a cláusula décima
terceira do Termo de Colaboração ora aditado.

GúUSULA SEGUNDA
2.0-Asdespesascomo presenteaditamentoestãoestimadasem R$ 1.335.8í5,18 (um milhão, trezentos
e trinta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e dezoito centiavos), e conerão por conta das dotrações

orçamentáriae n.os

08.081.4.4.50.42.00.12.365.0003.1070.0í

e

08.081.3.3.50.43.00.12.365,0003.2182.A1, seMndo paÍa oconer @m as despesas previstas no período

de

1o

defaneiro de 2419 a 31 de dezembro de 2019, conforme cronograma de desembolso constrante do

anexo Vll do Plano de ïrabalho.
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]IIUNICIPIo DE SÃO BERNARDO DO CAiIPO
CúUSULATERCEIRA
3.0 - A Fansferência dos valorês objeto deste aditamento só será efetuada a favor da Ei{TIDADE se
conetatada a regulaÍidade da prestação de oontas dos valores recebidos anteÍiormente.

CúUSULA QUARTA
4.0 - Ficam mantidas os demais termos e condições estrabelecidas no Termo de Colaboração ora aditado,

desde que não oonflitanbs com est6 insfumento que, paÍa todos os êfeitos e Íins de direito, passa a
integrar aquela avonça.

E, por êgtarem as part€s de comum acordo sobre as cláusulas, têrmo6 e condlções do presente
instrumento, íïrmam-no em 03 (bês) vias, na prêsença de

São Bemado do Campo ,

ffi (rês)

üJ, t

"

Ol

de Educação

FRATERI{O
Aparecida José de Frciüas
Presidente
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