
Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

Primeiro Termo Adi t ivo ao Termo de Fomento com a OSC ASSOCIAçÃO
DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO .  ADAMC

Termo de Fomento no.: 0112020 - Promoção da Política de Proteção à
Criança e ao Adolescente, oferecendo aula de judô e j iu j i tsu.

Pelo presente Termo Aditivo, que fazem

entre s i ,  de um lado o Município de Cruzeiro/SP, por meio da Secretar ia Municipal

de Desenvolv imento Social ,  doravante designado simplesmente Município,  com

sede na Rua Capitão Neco, n.o 18, Centro,  Estado de São Paulo,  inscr i to no

CNPJ n.046.668.596/0001-01 ,  neste ato representada pela Sra.  Hevelyn

Barbuj ia n i  Sígolo,  brasi le i ra,  secretár ia de Assistência e Desenvolv imento Social ,
portadora do RG. n.o 48.653.686-5 SSP/SP e CPF.n.o 362.749.978-65, e a OSC

ASSOCTAÇÃO DESeORTTVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO -ADAMC,

doravante designado simplesmente "ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL -

OSC", inscr i ta no CNPJ nj  26.927.955/0001-82, com sede na Rua Dr.  Avel ino

Junior,  n". .  155, casa, Vi la Dr.  João Bat ista,  Cep: 12120-730, na cidade de

Cruzeiro,  Estado de São Paulo,  neste ato,  representada legalmente por BRUNO

ELISEI DE LORENZO, brasi le i ro,  portador do RG: 32.424.546-4 SSP/SP e CPF

n. '307.817.558-83,  res idente  e  domic i l iado  à  Rua Dr .  Ave l ino  Jun io r ,  no . :  155,

Vila Dr. João Batista, Cruzeiro/SP, celebram este Termo Aditivo ao Termo de

Fomento 01l2O2O, mediante as condições est ipuladas nas seguintes

c láusu las :

Cláusula Pr imeira -  O presente adi t ivo tem por objet ivo prorrogar a

vigência da parcer ia celebrada através do Termo de Fomento 0112020, por

12 (doze meses),  nos termos da Cláusula Décima do aludido termo de fomento,

bem como conforme autor izado pelo art .  55,  l ,  "c" ,  do Decreto Municipal  sob o

no.:  111 de 13 de novembro de2017, com o necessár io parecer daárea técnica

competente atestando que a parceria fora executada a contendo, conforme

ex igênc ia  do  $  5o ,  do  ar t .55 ,  do  Decre to  Mun ic ipa l  sob  o  no . :  111 de  13  de

novembro de 2017, bem como em consonância com o plano de trabalho

atualizado, portanto, com a devida autorizaçâo e fundamentação exigida.

Al terando-se, deste modo, a c láusula nona do aludido instrumento,  a qual

passará a ter  a seguinte redação:
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Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

"cLÁusuLA NoNA - DA vtcÊNctA"

O presente Termo de Colaboração vigerá, pelo prazo de 24 (vinte e quatro
meses), no período de 17 de dezembro de 2020 à 31 de dezembro de 2022.

Cláusula Quarta - As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E por estarem justas e acertadas, assinam o presente Instrumento em três vias
de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que, desde logo,
produza seus efeitos legais e jurídicos.
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de Lorenzo

Associação Desport iva iais de Cruzeiro - ADAMC
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Cruzeiro.  16 de dezembro 2021.

Hevelyn Barbuj iani  Sígolo
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