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QUARTO ADTTAMENTO AO TERMO DE COLABORAçÃO No 26612OL7

QUARTO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAçÃO

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

MTRASSOL E A ASSOCTAçÃO RENASCER - CENTRO DE

REABTLTTAçÃO r rrurrCRAçÃO.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL, pessoa jurídica de

direito público interno, CNPI.46.612.032/0001-49, cu1o paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

José Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municrpal, Dr. EDSON

ANTONIO ERMENEGILDO, brasileiro, casado, servidor público estadual, cargo delegado de polícia, RG.

7.987.158 SSP/SP, CPF" 803.939.778-20, residente e domiciliado na Rua Laurindo Veratti, no 2089, bairro

Renascença, em Mirassol, SP, CEP: 15.130-684, doravante denominado simplesmente ADMINISTRAçÃO

eÚelrca; e de outro, AssoclAçÃo RENASCER - cENTRo DE REABTLTTAçÃo E TNTEGRAçÃo, com sede

na Avenida Amelia Cury Gabriel, no 4707, Bairro Soraia, CEP 15.075-220, São José do Rio Preto/SP; CNPJ no

7L.744.00710001-66, representada por seu presidente Sr. José Luis Appoloni Neto, brasileiro, divorcÍado,

poftador da cedula de identidade RG7.147.787-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no 736.654.018-87, residente

na Avenida Antonio Tavares Pereira de Lima, no 885, Apto 31, BL A, Jardim Amerrcano, CEP 15.061-220, São

losé do Rio Preto/SP, denominada ORGANIZAçÃO On SOCIEDADE CIVIL; Quarto Aditamento ao Termo de

Colaboração no 26612077, formalizado em 06 de dezembro de 2017, aditado pela primeira vez em 20 de

dezembro de 2018, aditado pela segunda vez em 27 de dezembro de 2019 e pela terceira vez em 29 de

dezembro de 2020, nos termos das cláusulas seguintes:

JUSTIFICATIVA - Este aditamento tem por ob;eto a alteração do plano de trabalho

visando a inclusão de formato híbrido (aulas e atividades presenciais/remotas), em decorrência da

pandemia de COVID-19, no termo de colaboração originário, promover o atendimento educacional, em

ensino especial ou fundamental de 1a a 3a serie de ate 06 pessoas com deficiência intelectual do Município de

Mirassol; e, conforme a necessidade de cada atendido e avaliação de equipe tecnica da Associação Renascer

oferecer atendimento clínico ambulatorial, mediante um programa individual e específico, nas atividades de

fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, medico neuropediatra e psiquiatra,

assistente social, pedagogia, com avaliação semestral apontado evolução do paciente ate a alta do tratamento,

nos termos do PJ. No 2021103104294, conforme solicitação manifesta na data de 05 de março de 2021 pelo

Departamento de Educação, novo Plano de Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

CIVIL e anuência do Sr. Chefe do Poder Executivo.

CúUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o plano de trabalho para a inclusão de formato

híbrido, ou seja, aulas presenciais e/ou remotas, com a;uste das atividades conforme protocolos de

segurança determinados pelo Governo do Estado e Prefeitura tYunicipal de São José do Rio preto

segundo fase em que se encontra a região.

tI



Estado de São Paulo

*t K. IVIAIüANU rr-U- §rQUr,lKA I'lLtlu"
Rua Capitão Neves, 1998 - Centro - MirassoVSP - CEP: 1 5 1 30-000

Tel: (17) 32539460 - CNPJ: 46.612.03210001-49

www. miras s o l. sp. g ov. b r

CúUSUU SEGUNDA Os valores pactuados anteriormente permanecerão

inalterados.

CúUSUU TERCEIRA - As alterações contratuais foram celebradas nos termos do

Artigo 57, da Lei 13.01912014.

CúUSUt-l QUARTA - Todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não

afetadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor e inalteradas.

Justas e acordadas, as paftes assinam o presente instrumento de aditamento em seis

vias de igual teor para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentárias.

ADMINISTRAçAO PUBLICA
Município de Mirassol
Dr, Edson Antonio Ermenegildo

Cássio de Andrade
RG 17.514.014 SSP/SP

Matrícula 101. iB2-0

losé Luis Appoloni Netop KocrnÇÃo BENAÀ

Aparecido Feneffiac
Vice Presidente

RG 48.858.29s-7 SSP/SP

Matrícula 4061756

Profa Dra Luzia de Fátima Paula
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICÂÇÃO

CONTRáTANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL

CONTMTADO: ASSC}CIAÇÃO RET.JASCER - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGMÇÃO
TERIV]O DE COLABOP.ASO I'IO (DE ORIGEM): 266120L7 _ QUARTO ADTAMENTO
OBJLTO: Este aditamento tem por objeto a alteração do plano de trabalho visando a inclusão de

fornãto híbrido (aulas e atividades presenciais/remotas), em decorrência da pandemia de CCi'/ID-i9,
no termo de colaboração originário, promover o atendimento educacional, em ensino especial ou
fundamental de 1a a 3a série de até 06 pessoas com deficiência intelectual do Município de Íviirassol;

e, conforme a necessidade de cada atendido e avaiíação de equipe técnica da Associação Rrenascer

oferecer atendimento clínico ambulatorial, mediante um programa individual e específico, nas

ativirJades de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, médico
neuropediatra e psiquiatra, assistente social, pedagogia, com avaliação semestral apontado evolução
do p,a6;g61s até a alta do tratamento, nos termos do PJ. N0 2021i03i}4294, conforme solicitação
manifesta na data de 05 de março de 2021 pelo Departamento de Educação, novo Plano de 

-frabalho

apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIWL e anuência do Sr. Chefe do Poder Executivo.

ADVSGADO (S)/ No OAB/email: i*) FERNANDO ANTONIO DIATTEI - OAB/SP 131.049 - email:
contratosdnj@ mirassol.sp. gov. br

Pelo presente I'ERMO, nós, abaixo identiflcados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acirna referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento Belo Tribunai de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cóplas das manifestar;ões de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Ek:trônico,
em consonância corn o estabelecido na Resolução no 0U2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relatirzamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Cad,3rno do
Poderr Legislatlvo, pafte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) a:; informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo e etrônico
do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20 das Instruções
no011207A, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabllidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, ex:ercer o

direi;o de defesa, interpor recursos e o que mais couber,

Mirerssol, 27 de abrilde 2021
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a!,ToRrpApE MÁxrMA po óRGÃO / ENTTpApE+
Ncme: Edson Antcnio Ermenegildo
Cargo: Prefeito

CPF: 803.939,778-20

Nome: Edson Antonio Ermenegildo
Cargo: Prefeito
CPF: 803.939.778-20
As:;inatura:

RE§;PONSÁVETSM
Pelo contratante:
Nome: Edson Antonio Ermenegi

Grgo: Prefeito

CPF: 803.939.778-
Ass;inatura:

Pela contratada:
Nolle: JOSÉ LUIS APPOLONI

Cargo: Presidente

CPI=: 736,654.018-87

Ass;inatura:

o R p E NA D. O Ii_QE_.:DE§E E§A§_trÂ§gNrRArA NTE ;

Cargo: Prefeito
CPF: 803.939.778-

Assinatura:

BENASCE
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