
TERMO ADITIVO N° 19/2019 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01912017 QUE ENTRE SI FAZEM A

Registrado às fls.IO LivroN" 01/2019
FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE,

Em 02/01/2019

NA FORMA ABAIXO:

Gerência de Contratos e ConvênioslFME

Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove), a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
NITERÓI, 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, NiteróiIRJ, doravante denominada FME, neste ato representada
pelo seu Presidente, BRUNO GONÇALVES RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade W
165.844 da OAB/RJ e CPF N° 116.021.757-21, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a entidade civil,
SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Passos da Pátria, 38 -
São Domingos - NiteróiIRJ, CNPJIMF N° 30.597.876/0001-28, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 12°
Oficio, sob o N° 33846, Livro A - 473, em 20/06/2006, neste ato representada, por seu Presidente, Sr. CARLOS ALBERTO
PEREIRA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade N° 89.008.231-6/IFP/RJ e CPF N° 521.539.327-34, resolvem
celebrar o presente TERMO ,ADITIVO, com fundamento no Processo Admínístratívo 210/6762/2018, conforme legislação
aplicável e mediante as cláusulas e condições'seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO): O presente uermo ".Aditivo tem .por objeto a renovação do Termo de
Colaboração n? 019/2017, cujo objeto é o atendimento na Educação fufantil- primeiro nível da Educação Básica - a crianças
de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos' flsicos, êmociónaís.safetivos, cognitivos, linguísticos e sociais, na CRECHE
COMUNITÁRIA PROFESSORA CLÉLIA RÔCHA, bem como a p~omoção de todas as atividades constantes no respectivo
Plano de Trabalho, conforme solicitação disposta no Processo Administrativo 210/6762/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - (DO VALOR): O valor total do presente termo é de R$ 571.402,20 (quinhentos e setenta e um
mil, quatrocentos e dois reais,e vinte centavos) c,~nform~}isposto nor{~ocesso Administrativo 210/6762/2018.
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CLÁUSULA TERCEIRA - (DO PRAZO): O prazo de ,Vigência do'presénte termo será de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, conforme disposto no Próc~s~tiAdministrati~o 210/6762/20uí. •. .
CLÁUSULA QUARTA T\(DA PUBLICAÇÃO): A FME providenciará a,publicação 90 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 (Jornal "A T~buna"). '
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CLAUSULA QUINTA - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração N°
019/2017, celebrado entre a,.FME;~ a ~OCIJi:9~QE ~S~Í~IT1 :f~TER~IDADE, nãQ alteradas por este Termo Aditivo.
E por estarem as partes acordadas pOm,iOS termçs deste Aditamento, firmam-iro em 04 (quatro) vias de igual teor para um só
efeito. . i'" ,if ,. 'l

Niterói, 02 de janeiro de 2019. ~
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