
 

 

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
que encantou além das terras do jequitibá”  

P
á

g
in

a
1
 

 
ADITAMENTO Nº 004/2017 

 
 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  010/2014 – 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE EST ÁGIOS QUE 
ENTRI SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA 
QUATRO E A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE - AS SEJ. 
 
 
   Pelo presente instrumento particular de aditamento, de um lado a 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP,  inscrita no CNPJ 
50.719.681/0001-10, estabelecida na Rua José Rodrigues Palhares, 117, Bairro São 
Sebastião, CEP 13.670-000, com endereço de correspondência eletrônica 
contato@camarasantarita.sp.gov.br, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. 
LUCAS COMIN LOUREIRO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 44.582.060-3 
SSP/SP e CPF nº 350.696.588-32, residente e domiciliado à Rua Cel. Joaquim Victor, nº 
175 - Centro, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE , de outro lado, a 
ASSEJ – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.722.285/0001-62, com sede a Rua Inácio Ribeiro, nº 82, Bairro 
Centro, no município de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, e endereço 
para correspondência eletrônica assejeducacao@yahoo.com.br, neste ato representada 
pelo seu Presidente Sr. REINALDO JUACIR TEIXEIRA, brasileiro, portador do RG nº 
14.210.768-2 SSP/SP, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
Termo de Aditamento ao Contrato nº 010/2014  de “Execução de Serviços de Agente 
de Integração de Estágios”, para constar nos moldes previstos na Cláusula 2ª – Objeto: 
“fornecimento de 02 (dois) estudantes de ensino médio e/ou superior em período 
integral e 02 (dois) estudantes de ensino médio e/ou superior em meio período, 
regularmente matriculados e efetivamente frequentando os respectivos cursos em 
Instituições de Ensino conveniadas com a entidade Contratada, visando propiciar a 
complementação do ensino e da aprendizagem dos estudantes, nos termos da Lei nº 
10.097, de 19 de dezembro de 2000 e Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008”; o 
constante na Cláusula 7ª - do Preço: a taxa administrativa é reduzida para 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio, a qual será de 01 (um) salário mínimo nacional 
mensal, para cada estagiário e/ou aprendiz em período integral, e ½ (meio) salário 
mínimo nacional mensal, para cada estagiário e/ou aprendiz em meio período; e o 
previsto na Cláusula 13ª – Duração do Contrato: prorrogando-o por mais 12 (doze) 
meses, sendo sua vigência a partir de 18 de agosto de 2017 e término previsto no dia 17 
de agosto de 2018, ficando as demais cláusulas inalteradas. 
 
   E por estarem justas e avençadas, as partes ressaltam que as 
demais cláusulas do instrumento original manter-se-ão inalteradas e assinam o presente 
instrumento, constante em 02 (duas) laudas, impressas somente no anverso, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito. 
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Santa Rita do Passa Quatro, 17 de agosto de 2.017. 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
CONTRATANTE 

 
 
 

ASSEJ – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE  
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 
____________________________ ______________________________________ 
NEIDE AP. LIBERTUCCI BARIONI  REGIA MARIA ALVES FERNANDES RIBEIRO 
CPF 229.367.808-37   CPF 066.830.248-80 


