
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARlA

UBATUBA
TERMO DE ADITIVO N.° 02 AO CONTRATO N.° 142/2019PROCESSO N.° 1836/2019 - DISPENSA DE CHAMAMENTO

PÜBLICO N° 04/2019

Como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÂRIA DE UBATUBA, pessoa 
jurîdica de direito püblico interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, inscrita no CNPJ sob o n° 
46_.482.857/0001-96, ora representada pelo Secretârio Municipal de Assistência Social, Sr. JOSÉ MÂRCIO DE SOUZA 
CÂNDIDO, portador da Cédula de Identidade RG n°18.084.435-0 e do CPF/MF n° 108.548.388-64, doravante 
simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outra lado, a ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÂO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA, inscrita no CNPJ sob o n° 65.511.156/0001-82, com sede na 
Rua Manoel da Cruz Barbosa, n°228, bairro Centra, no Municipio de Ubatuba, Estado de Sâo Paulo, doravante denominada 
simplesmente OSC, neste ato representado(a) pelo Sr.(a) Sr. Candido Osvaldo de Moura, portadora da Cédula de 
Identidade R.G. n° 9.920.659-6 e do CPF/MF n° 017.942.548-03, doravante denom inada CO NTRATADA, celebram  o 
présente  convênio, decorrente do proeesso SA/683/16, m ediante as clâusulas e condiçôes seguintes.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo présente Instrumenta particular e na melhor forma de direito, têm, 
entre si, ajustado o présente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.° 13.019 de 31 de julho de 2014, e suas 
alteraçôes, Décréta n° 7587 de 10 de março de 2021, e pelas clâusulas especificas que mutuamente outorgam e aceitam 
como consta do présente Instrumenta.

CLÂUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO
Adita-se o supracitado convênio, datado de 16 de agosto de 2019, que tem porobjeto “Serviço de convivência 

e fortalecimento de vînculos para 150 (cento e cinqüenta) pessoas com deficiência, na faixa etâria de 15 (quinze) 
a 29 (vinte e nove) anos de idade, no municipio de Ubatuba", para supressâo de 19% do valor inicial do contrato, o 
que corresponde ao valor de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), passando o valor global de R$ 
356.400,00 (trezentos e cinqüenta e seis.mil e quatrocentos reais) para R$ 295.800,00 (duzentos e noventa e cinco mil e 
oitocentos reais), com valor mensal da ordem de R$ 24.650,00 (vinte e quatre mil e seiscentos e cinqüenta reais), 
conforme justificative da secretaria solicitante.

CLÂUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTÀÇÂO LEGAL
Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo 57, da Lei Fédéral Lei Fédéral 13.019 de 31 de julho de 

2014, além das demais normas legais erii vigor.
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CLÂUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÂO DAS CLÂUSULAS CONTRATUAIS
Ficam ratificadas as demais clâusulas e condiçôes constantes do Contrato Original que nâo foram, de uma forma 

ou de outra, alteradas pelo présente Aditamento. E por estarem de acordo, assinam o présente instrumenta em 02 (duas) 
vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba/SP, 26 de maio de 2021.
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