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PRU,F'EITURA MUNICIPAL DE JAGI-]ARÃO
EstaCc do Rio Crande dc Sul

4v.20 de Setemhra,lTZ - CEP 96300-000
Fone: (si) izói-5Y24
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C0LAB0RÀÇÃ0 N., üít20'!9, HI'JTRÊ O
MUNICIPIÜ DE JAGUARÃÜ, PüTS
INTE}?MEDIO t}4, SECRETARIA BI:
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r".tABrTAÇÃO É A LEG|ÂO nA üHUZ DE...-.. _ _: _
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Permanecem inalteradas as demaís eláusulas e
que não cclidirem úoíii ê preseRte aditivo.
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SOCIAL E HABITAçÃO, inscrito no CNPJ sob no 58.414.552Í0001-97, com sede Av. 27 de Janeiro no.
422, doravante denominada ADMINTSTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada pelo prefeito Favio
Marcel Telis Gonzalez e a OSt, LEGIAO DÀ §RUZ, inscrito no CNPJ sob o n" 91.571.34910001-39,
com sede a R.ua General Osorio,818- Centro, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do
Sul, doravante dencminada Orçanizaçáa da Soçiedade Civil - OSC - e neste ato reprÊsentaci* por

=er; 
Fr=sid-^nt*, Sr. !t4=rc+-" d* *!ir:+ir= Ti:'nm, i*sc!v=n, acsfcar e assiner c presente t=i=':+.J+ aditiv+,

regendo-se pela lei 13.019/2ú14 e mediante as cláusulas e condrçÕes seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Termo tem por finalidade:

Â) - Aiterar a Ciausuia Tereeira - Dos recursos finaneeiros cio Termo cie Coiaboração Originário,
referente ao Lar de Passagem Valentim de Lima Piúma;

B) - RetificÃt a redação da Clausula Terceira - Dos recursos financeiros do Termo de
Colaboração Originário

CLAU§ULA SEGUNDA - DA VrcÊNCN
2.1 - Este Termo Aditivo terá validade a partir de agosto de2022 a Dezembro de2022, de acordo
como novo plano de trabalho

CLAUSULA TERCEIRA- DA RET|FICAçÃO DA REDAÇÃO
Fica aiteraoa a reciaçáo cia Ciausuia Terceira, itens 3.2, cio Termo cie coiaboração Originário, para:

3 2 - Bq94 825,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais) mês de agosto,
R$81.825,00 (Oitenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais), mensais, senão deste,
R$2.000,00 (dois mil reais) repasse município Herval conforme convênio.

CLAUST,ILA QUARTA - DAS CLAUSULAS NÃO ffiCDIFICADAS
do Termo de de noOí/2019,



PRI,FEITURA MUN TCIPAL DE JAGTJARÃO
§,stadc do ldi,* Crallde dc Sul
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".*lyfiJixENro socral. E

GLAU§ULA gUTNTA - PUBLTCAçÃO
A pubiicação deste termo aditivo no site oíicial da Prefeitura Municipal de Jaguarão, que é condição
indispensável para sua eficácla, será providenciada pele Adrninistração até vlãte dias úteis ao de sua
assinatura.

E assim,estarem assim justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma.

Jaguarãe, 2ü de julho de 2ú22

)hl'
Lemos
Munici

Renata Ricordi Terrnesana
Secretária de f,tesenvoÍvimento Social

Cruz de Jaguarãct
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