
Tio Hugo r R§ Prefeitura
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ESTADO DO RIO GRANBE DO SUL

,IO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO OO1I2O22

1o Termo Aditivo ao Termo de Fomento 00í/2022
quê entre si celêbram a administração pública
do ruuNtcípro DE Tro Huco ê A AssoctAçÃo
uruvensrÁan Dos ESTUDANTES DE Tto
HUGO, para os fins que *pecifica:

O tUUtttCíptO DE TtO HucO, pessoa jurídica de direito púbtico com sede
na Rua Venezuela, 285, na Cidade de Tio Hugo/RS, inscrita no CNPJ no

04.207.638/0001-59, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GTLSO PAZ,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Localidade de Linha Machado, lnterior,
neste Município de Tio Hugo/RS portador do CIC no 000-886.930-82, e a
ASSOCTAçÃO UN|VERSTÁRh DOS ESTUDANTES DE TIO HUGO - AUETH,
Sociedade Civil sem fins lucrativos, entidade de direito privado, com sede na Rua
Pernambuco, í89, bairro Rabello, '189, neste Município de Tio Hugo-RS, inscrita no
CNPJ sob o no 04.518.3521OOO1-94, neste ato representada por Rafael Mognon dos
Passos - Presidente, CPF no- 027.816.140-56, doravante denominada apenas de OSC,
resolvem celebrara o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOIIIENTO No

0UnA22, regendo-se pela Lei Federal ne 13.019, de 2Q14, e Leis Municipal No e
113112022 e 115312022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

f - Constitui objeto do presente instrumento ao Termo de Fomento n" 001DO22,
recorrente do Processo Administrativo no 2O22.OO?1A015, acréscimo ao valor global da
parceria, referente a inclusão da meta 02: " auxílio Íinanceiro para pagamento de
despesas pendentes (dívidas anteriores, devido a pandemia) da entidade com a empresa
que realiza o transporte dos universitários até o local dos respectivos cursos".

| - O valordo presente Termo Aditivo é de Rg 15.000,00 (quinze mil reais), que será pago
em parcêla única.

ll - lntegra o presente Termo Aditivo ao Termo de Fomento o novo Plano de Trabalho
elaborado pela Entidade.

CúUSULA SEGUNDA - Do ADITAMENTo Ao TERMo DE FoMENTo:

Pelo presente fica incluído ao Termo de Fomento o valor de R$ í5.000,00 (quinze mil
reais), para pagamento de despesas pendentes da Entidade com a empresa que
rcaliza o transporte dos estudantes dos níveis técnicos e superior até os respectivos
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cursos. Conforme soliciteção da Secretária Municipalde Educação e Plano de Trabalho
da OSC em anexo.

GLÁUSULA TERCEIRA - DA DoTAçÃo oRçAiIENTÁR|A:

As despesas com a execução do presente Aditivo correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária, para o corrente êxercício de 2022, assim classificada:

20í6 - 33504300000000 - Subvençôes Sociais

CúUSULA QUARTA _ DO VALOR TOTAL:

Dá-se ao Termo Aditivo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando o Termo
de Fomênto original no valor de R$ 107.924,38 (cento e sete mil, novecentos e vinte e
quatro reais e trinta e oito centavos)

cúusulA sExrA - RATTFICAÇÃo:

As partes contratantes ratiÍicam as demais cláusulas e condiçôes estabelecidas pelo

instrumento original, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CúUSULA SÉTIMA - PUBLIGAÇÃO:

Após assinatura deste Termo Aditivo deverá seu extrato ser publicado, nos Ternos da Lei
Federal no13.01912014, no Diário Oficial dos Municípios - Famurs.

Assim estando as partes de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três)

vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas abaixo.

Teetemunhas:

-€2.,,*Ii-it ,*" F ,

-To Hugo, 13 de Outubro de2122.


