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TERMO ADITIVO Nº 14/2020 
Ref. Contrato n.º 06/2019 

                          Vinculado à Processo de Inexigibilidade n.º 05/2019. 

  
          Termo Aditivo celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 97.228.126/0001-50, 

com sede na Avenida João Isidoro, , n.º 222, neste ato representado pelo senhor Jocelcio Gonçalves 
Cardoso, CPF n.º 402.444.070-53, Prefeito Municipal, doravante denominado “CONTRATANTE” e de 
outro, o ABRIGO TRANSITÓRIO AMOR PERFEITO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
n.º 10.812.322/0001-99, sem fins lucrativos, com sede na localidade de Rincão Despraiado, s/n, município 
de Agudo – RS, neste ato representada pela sua Presidente Senhora Noeli Horbe Brauning, brasileira, 
casada, professora aposentada, inscrita no CPF sob n.º 173.939.140-34, doravante denominado 
simplesmente “CONTRATADA”, sob as cláusulas e condições que seguem.  
 
 
1– DO OBJETO: 
1.1-O presente contrato tem por objetivo garantira a proteção integral, em regime de acolhimento, às 
crianças e pré-adolescentes de 0(zero) a 18(dezoito) anos de idade, que tiveram seus direitos básicos 
violados e/ou ameaçados ou que estejam expostos a situações de vulnerabilidade social, em especial, o 
abandono a negligência, os maus tratos físicos e psicológicos. 

5 – CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES 

5.1-Os recursos serão repassados pelo CONTRATANTE de acordo com o número de crianças 
e pré-adolescentes encaminhados ao CONTRATADO; 

5.2- Pelo serviço prestado o Município pagará o valor mensal de R$ 5.340,00 (cinco mil, trezentos e 

quarenta reais). 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO - DA VIGÊNCIA (ALTERADA): 

6.1 – Este Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua data de assinatura, e poderá 
ser prorrogado conforme legislação vigente, em até 48 (quarenta e oito) meses. 
 
 
As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. 
 

 
 
 

Formigueiro/ RS, 15 de março de 2020. 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso                                                                                                               
Prefeito Municipal – contratante      
 
 
 
 
ABRIGO TRANSITÓRIO AMOR PERFEITO 
CNPJ n.º 10.812.322/0001-99 - Contratada 
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Fiscalizador do Contrato                                                                                                                                      
     

            Testemunhas: 
 
 
__________________________ 
CPF: 

 
__________________________ 
CPF: 


