
TERMO DE ADITAMENTO N' 04 AO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 007524/2017-SE PARA 0
DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO

MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 007524/2017-SE
ADITAMENTO: NO. 04- 007524/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N' 31 .270/2017
CONVENENTES: MUNICÍPIO DE GUARULHOS e GRUPO ESPÍRITA DR. BEZERRA DE MENEZES

FINALIDADE: "Adequação dos valores repassados no exercício de 2020 (devido a situação
emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19), visando a atualização do valor total
do Termo de Colaboração, e a retomada da execução das metas propostas no período que antecedeu
a suspensão das ativídades escolares de forma presencial"

Os partícipes acima, neste ato representados. respectivamente. pelo Secretário de Educação, Paulo
Cesar Matheus da Silva. e pelo (a) Sr(a). Arcangelo Vicente. devidamente qualificados no Processo
Administrativo citado. promovem o presente ADITAMENTO a fim adequar os valores repassados no
exercício de 2020. bem como atualizar o valor total da parceria. em virtude da situação emergencial
ocasionada pela pandemla causada pelo COVID-19

Art I' -- As cláusulas e subcláusulas adiante passam a vigorar com a seguinte redação

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

)

Os recursos financeiros necessários para a execução do objeto deste Termo de Colaboração totalizam
R$ 2.032.341,18(dois milhões, trinta e dois mil. trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)

Parágrafo Segundo: O montante referente ao aditamento de lo/01/2020 até 30/06/2021 será pago
seguindo os seguintes prazos'''T

llJ:.Parcela no valor de R$ 143.988,94 (cento e quarenta e três mil. novecentos e oitenta e
oito reais e noventa e quatro centavos), paga entre os dias ll e 1 5 de janeiro/2020, correspondente a

- R$ 134.686,83 (cento e trinta e quatro mil. seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e três
centavos), valor subsidiado para despesas com recursos humanos, consumo e manutençãol

- R$.9.302,11 (nove mil, trezentos e dois reais e onze centavos). valor subsidiado para
aquisição de bens permanentes(20% de uma parcela mensal)l ' ' ' '

'12' Parcela no valor de R$ 134.686,83 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis
reais e oitenta e três centavos). paga entre os dias ll a 15 de abril/2020, valor subsidiado para
despesas com recursos humanos, consumo e manutenção

13;Parcela (::,)

- R$ 36.630,16 (trinta e seis mil. seiscentos e trinta reais e dezesseis centavos) -
correspondente ao mês de julho/2020 (valor informado através do Normativo entregue pela referida
Entidade Parceira)

- R$ 36.630,16 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais e dezesseis centavos) -
correspondente ao mês de agosto/2020 (valor informado através do Normativo entregue pela referida
Entidade Parceira)
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- R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) - correspondente ao mês de setembro/2020 (valor

informado através do Aditivo do Plano de Trabalho entregue pela referida Entidade Parceira)

14'Parcela (...)

R$ 36.260,32 (trinta e seis mil. duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) -
correspondente ao mês de outubro/2020 (valor informado através do Aditivo do Plano de Trabalho
entregue pela referida Entidade Parceira)

- R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) - correspondente ao mês de novembro/2020 (valor

informado através do Aditivo do Plano de Trabalho entregue pela referida Entidade Parceira)

- R$ 36.260,32 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) -
correspondente ao mês de dezembro/2020 (valor informado através do Aditivo do Plano de Trabalho
entregue pela referida Entidade Parceira)

lg:.EaliçSla: no valor de R$ 190.693,30 (cento e noventa mil, seiscentos e noventa e três reais e
trinta centavos). paga entre os dias lla 15 de janeiro/2021 . correspondente a:

R$ 186.042,24 (cento e oitenta e seis mil e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
valor subsidiado para despesas com recursos humanos, consumo e manutençãol

R$ 4.651,06 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e seis centavos), valor subsidiado
para aquisição de bens permanentes (10% de uma parcela mensal)

lg:..Earçslgi:, no valor de R$ 93.021,12 (noventa e três mil e vinte e um reais e doze centavos). a ser
paga entre os dias ll a 15 de maio/2021, valor subsidiado para despesas com recursos humanos
consumo e manutenção

Art 2' - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e subcláusulas

Guarulhos, 31 de março de 2021

Arcangelo Vicente
Presidente da Entidade Grupo Espírita Dr. Bezerra

de Menezes
RG.: 1 .372.935/SC

CPF.:458.447.129-00
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