
TERMO ADITIVO N° OS/2019 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2017 QUE ENTRE SI FAZEM A

Registrado às fls.03 Livro N° 01/2019
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE

Em 02/01/2019

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL - TEAR, NA FORMA ABAIXO:

Gerência de Contratos e Convênios/FME

Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove), a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
NITEROI - FME, pessoa jurídica de direito público, integrada ao Município de Niterói, inscrita no CNPJ sob o N°
39.2443595-0001 - 66, com sede na Rua Visconde de Uruguai, N° 414, Centro, NiteróilRJ, doravante denominada FME, neste
ato representada pelo seu Presidente, BRUNO GONÇALVES RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira
de Identidade N° 165.844 da OABIRJ e CPF N° 116.021.757-21, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a
entidade civil, INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL-TEAR, com sede à
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 84, sala 702, Centro, NiteróiIRJ, CNPJIMF N.031.839.012/0001-38, neste ato
representada por seu Presidente, JUACIMAR ARAÚJO MELLO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade N°
06.672.956-7/1FPIRJ, CPF N°. 781.655.807-4;4, resolvem' celebrar o presente TERMO ADITIVO, com fundamento no
Processo Administrativo 210/6756/2018, conforme legislação/aplicável emediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO): O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Termo de
Colaboração n? 005/2017, cujo objeto é o atendimento na Educação Infantil- primeiro nível da Educação Básica - a crianças
de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, emoci6nais, afetivos; cognitivos, linguísticos e sociais, na CRECHE
COMUNITÁRIA BETÂNIA, bem como a prómoção de todãs as atividades constantes no respectivo Plano de Trabalho,
conforme solicitação disposta no Processo Administrativo 210/6}56/2018. ,
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CLÁUSULA SEGUNDA - (DO VALOR): o valor total do presente termo é de RS 757.800,00 (setecentos e cinquenta e
sete mil e oitocentos reais), conforme disposto no Processo Administrativo 210/6756/2018.
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CLÁUSU.LATERCEIRA ~.(DO PR,AZ9):.~\~rãzo ~~yigê.nsAadopresentgjermo será de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, conforme disposto no Proce.sso.Ad.mIll1stratIv9·~JO/675p/4018;o ,
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CLÁUSULA OUARTA - (DA PUBLICA.ÇÃO): A FME providenciârá'a publicação ao presente Termo Aditivo até o 5°
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazó:de.20 (vinte) dias daquela data, em extrato, no
Jornal Oficial do Município (Jornàr"ATribuna"). .
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CLÁUSULA OUINTA - permanecem:'"'em'Yigortodas as demais E(Ííu~ulase condições do Termo de Colaboração N°
005/2017, celebrado entre a FME e a INSTITUIÇÃO EVANGÉLIéA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL -
TEAR, não alteradas por este Termo Aditivo:,'.~J'or estarem"as partes acordadas com os termos deste Aditamento, firmam-no
em 04 (quatro) vias de igtla eor para um só efeito.
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Niterói, 02 de janeiro de 2~19. ~ i~
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( JUACIMAR ARAUJO MELLO
INSTITUIÇÃO EVANGÉUCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL




