
PREFEITURA MUNICIPAL OA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA E .

TERMO ADITIVO N.° 05 AO TERMO DE COLABORAQAO N° 89/2018 - CHAM. PUBLICO
N°04/2018 ■ PROCESSO N° 709/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, pessoa 
juridica de direito publico interno, com sede em Ubatuba/SP, a Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, 
inscrita no C.N.P.J. sob o n°. 46.482.857/0001-96, neste ato representado pelo Secretario 
Municipal de Assistencia Social, Sr. JOSE MARCIO DE SOUZA CANDIDO portador da cedula de 
RG: n° 20.609.175-8 CPF: n°108.548.388-64, doravante simplesmente denominada 
Administragao Publica e de outro lado, a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAQAO 
BENEFICIENTE AMURT-AMURTEL, inscrita no CNPJ sob o n°92.251.354/0037-38, com sede na 
Rua Del Rey, n°186, bairro Sesmaria, no municipio de Ubatuba/SP, representada neste ato pelo 
Sr. Kailash Castilho Pinotti, portador da cedula de identidade n°4.598.697-0 e inscrito no CPF/MF 
sob o n 0 220.692.018-21.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma 
de direito, tern, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado as normas da Lei n.° 
13.019/2014, Decreto n° 7587 de 10 de margo de 2021, e pelas clausulas especificas que 
mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA: o b j e t o  d o  a d it a m e n t o

Adita-se o supracitado termo de colaboragao, datado de 15 de maio de 2018, que tern por 
objeto a criagao de urn programa de atendimento a crianga e adolescente unico no municipio para 
prorrogagao em mais 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, passando a vigencia de 14 de maio de 
2021 a 28 de setembro de 2021, com o valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 
perfazendo o valor global de R$ 33.748,65 (trinta e tres mil e setecentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e cinco centavos).

CLAUSULA SEGUNDA: F U N D A M E N T A L  LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento nos termos do artigo 55 da Lei 13.019/2014.

CLAUSULA TERCEIRA: s u p o r t e  o r q a m e n t a r io

SECRETARY d o t a q A o VALOR 2021
ASSISTENCA

SOCIAL
488-10.01.08.244.0017.2.033.335043.02.5000204 R$ 24.653,70
487 -10.01.08.244.0017.2.033.335043.01.5100000 R$ 9.094,95

TOTAL GLOBAL R$ 33.748,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

CLAUSULA QUARTA: DA RATIFICAQAO DAS CLAUSULAS DO TERMO DE COLABORAQAO

Ficam ratificadas as demais clausulas e condigoes constantes do Contrato Original que 
nao foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presenga 
de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba, 07 de maio de 2021.

ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE ICIENTE AMURT-AMURTEL

Testemunhas:

JOSE MARCIO DE SOUZA CANDIDO 
Secretario Municipal de Assistencia Social

RG 40.841.671-3

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP -Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br

http://www.ubatuba.sp.gov.br

