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4" ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO N". 03/2.019 - EDUCACAO

4° ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORACAO N“. 03/2.019 ENTIRE
0 MUNICIPIO DE CLARAVAL/MG E
A APAE DE FRANCA/SP.

O MUNICIPIO DE CLARAVAL, pessoa juridica de direito pilblico interno, inscrito no CNPJ
sob o n.° 17.894056/0001-30, com sede na Praoa Divino Espirito Santo 533, Centro -
Claraval/MG, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, LUIZ GONZAGA
CINTRA e a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA
(APAE FRANCA), associaoiio civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n°
45.316.338.000]/95, com sede a Avenida Dom Pedro I, 1871 - Franca/SP, representado pelo
seu presidente, AGENOR GADO, acordam em aditar o presente TERMO DE
COLABORACAO N°. 03/2.019, nos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e
demais legislaqzoes pertinentes, pelo Plano de Trabalho, e pelas clausulas e condiooes a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigaooes e responsabilidades das partes, nas condigoes
abaixo estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS ALTERACDES NO PLANO DE TRABALHO

Fica alterado o Plano de Trabalho relativo ao Termo de Colaboraqiio n° 003/2.019 em razao
das seguintes retificaqoes e acréscimo realizados no mesmo:
1 - O presente aditamento tem por finalidade a retificaoao do cronograma de execuqiio,
passando o mesmo a vigorar nos meses de agosto a dezembro de 2.021 para atendimento de
alunos com deficiéncia intelectual e/ou mnltipla que niio puderam ser incluidos em classes
comuns do ensino regular.
2 ~ O presente aditamento tem por objetivo a inclusao de mais uma aluna, TAYNA VITORIA
NOGUEIRA DE CARVALHO, totalizando o atendimento de ll alunos.
3 - As partes ajustam o valor de R33 4588,40 para a inclusiio da aluna acima citada, que
deverao ser pagos em 5 parcelas de R$ 917,68/rnés, somados ao valor constante na clausula
Segunda do 3° Termo Aditivo do Termo de Colaboraqfio n° 03/2019, no valor de R$ 9176,80.
4 - Desta forma, fica aditada a clausula primeira do 3° Termo Aditivo do Termo de
Colaboraoiio n° 03/2019 da seguinte forma:
Para a execuqao das atividades previstas neste Tenno Aditivo, no presente exercicio, a
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL, transferira a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL, de acordo com 0 cronograma de desembolso, o valor total de R$ 10.094,-48 (dez mil,
noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) mensais, de agosto a dezembro de 2021.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO ms DEMAIS CLAUSULAS

As demais clausulas do presente Termo Aditivo vigorar-se-an nas condi<;6es do termos de
colaboraqao originario, p€I‘lTlflI16C6I1Cl0 validas e inalteradas as nao expressamente modificadas
por aditivos.

E para constar, foi lavrado o presente termo, que depois de lido e achado confonne, vai por
todos assinado, na presenqa das testemunhas adiante assinadas, ern 03 (trés) vias de igual teor.

Claraval, 21 de julho de 2021.
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