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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM: MUNICÍPIO DE ROSANA E 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E LITERÁRIA DE PRIMAVERA - ACLP. 

Pelo presente termo de aditamento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, 
inscrito no CNPJ. n° 67.662.452/0001-00, com sede na Rua José Laurindo, n° 1540, no 
Município de Rosana/SP, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. SILVIO GABRIEL, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominado 
simplesmente ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E LITERÁRIA DE PRIMAVERA - ACLP, com sede na Avenida dos 
Barrageiros, 282, 302, quadra 128, CEP: 19.273-000, Distrito de Primavera, Município de 
Rosana, Estado de  Sao  Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 67.660.456/0001-59, neste ato 
representada pela sua Presidenta, Sra. Vitoria Alzira Milczwski Machado Ribeiro, portadora 
do CPF sob n° 330.775.339-87, RG n° 17.309.306-1/SSP-SP, a seguir denominada 
simplesmente de ENTIDADE BENEFICIADA, têm entre si como certo e ajustado o 
presente termo de aditamento contratual que será regido pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

As partes contratantes, de comum acordo, têm por bem, nesta data, alterar a disposição 
contida no seu Termo de Fomento n° 005/2019, originariamente celebrado em 
14/02/2019, em razão do exposto a seguir: 

DO OBJETO 
0 presente termo de fomento tem por objeto a transferência de recursos financeiros pelo 
MUNICÍPIO objetivando o atendimento de aproximadamente 500 (quinhentas) crianças, na 
faixa etária de 02 (dois) a 17 (dezessete) anos de idade, na área de Educação, incentivo a 
leitura e recreação, em período integral, voltada ao desenvolvimento global dos atendidos.  

DA JUSTIFICATIVA 
Tendo em vista a aprovação da Lei Municipal n° 1644/2019 de 02/08/2019, autorizando o 
Poder Executivo a conceder subvenção mensal a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
LITERÁRIA DE PRIMAVERA — ACLP, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em uma 
única parcela; e 
Tendo em vista o parecer jurídico acostado aos autos, bem como a informação de saldo 
pelo Departamento de Contabilidade. 

DO DISPOSITIVO LEGAL 
Este aditivo contratual obedece ás normas fixadas no processo de lnexigibilidade n° 
005/2019 e na Lei Federal n° 13.019/14, bem como nas condições abaixo especificadas, 
declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado à que elas 
submetem. 

DO ADITAMENTO 
0 Termo de Fomento Originário fica aditado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos 
da Lei Municipal n° 1644/2019 de 02/08/2019. 

DA RATIFICAÇÃO 
Ficam desde já ratificadas todas as cláusulas d 
partes. 
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OS 	a,06.e e 	o de 2019. 

M NICIPIO DE R SANA 
Silvio Gabriel 

Prefeito 
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E por estarem de pleno acordo com o acima pactuado, assinam o presente em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus 
legais e jurídicos efeitos. 

ASSO lAyAu CULTURAL E 
LITERÁRIA DE PRIMAVERA - ACLP 

Vitória Alzira Milczwski Machado Ribeiro 
Presidenta 

CPF sob n° 330.775.339-87 
RG n° 17.309.306-1/SSP-SP 

Te munhas: 

Nome: Elisa Carla Bosquê  Nome: Alesandra Aparecida Pereira Garcia Coronel 
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