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)refeitura Municipal de S~o Jos6 dos Campos 
Estado de S~o Paulo 

3 0 HAlO 2017 

Termo de rerratificaG~o e aditamento n° 05 ao contrato 
n° 2o844/2015 celebrado entre o Municipio de Sao Jos~ 
dos Campos e CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEI¢OAMENTO 
DO DESPORTO NAO PROFISSIONAL DE SAO JOS£ DOS CAMPOS - 
SAO JOS~ DESPORTIVO 

Prazo: 6 (seis) meses 

Valor do Aditivo: R$ 9.773.893,33 (hove milh~es setecentos e 
setenta e tr@s mil oitocentos e noventa e tr~s reais e trinta 
e tr~s centavos) 

Valor da Supressao: R$ 5.984.387,11 (cinco milh6es novecentos 
e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e onze 
centavos) 

PROCESSO ADMINISTPATIVO DIGITAL N° 62.127/15 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de 
direito, de um lado o MUNIC~PIO DE SAO JOS~ DOS CAMPOS, neste 
ato representado pelo Sr. Secret~rio de Esporte e Qualidade de 
Vida, pot forGa da DelegaG~o de Compet@ncia expressa do 
Decreto n°~ 17o396/2017, e de outro CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
E APERFEI¢OAMENTO DO DESPORTO NAO EROFISSIONAL DE SAO JOS~ DOS 
CAMPOS - SAO JOS~ DESPORTIVO, representada neste ato por seus 
representantes legais, Sr. Augusto Jos~ Delfim Moreira 
Diretor, portador da C@dula de Identidade: 17.859.974-8 SSP/SP 
e C.P.F.: 071.282.518-55, residente e domiciliado a Rua 
Atibaia, 100 - Jardim Apolo, nesta cidade e .Sra. Janete dos 
Santos Xavier de Abreu, Diretora, portadora da C@dula de 
Identidade: 13.384.759-7 SSP/SP e C.P.F.: 026.237.038-76, 
residente e domiciliado a Rua Dr. Alvaro Augusto de Almeida, 
71, Vila Tatetuba, nesta cidade, v@m rerratificaD oe aditar o 
contrato n° 2.844/15 nos seguintes termos: 

Cl~usuia Primeira - Fica rerratificado o prazo de vig@ncia do 
4° termo aditivo, para 6 (seis) meses, passando o vencimento 
para 15/10/2017. 

Cl~usuia Segunda - Fica suprimido o valor de R$ 5.984.387,11 
(cinco milh~es novecentos e oitenta e quatro mil trezentos e 
oitenta e sete reais e onze centavos). 

Cl~usuia Terceira - O valor para o periodo ora prorrogado 
totaliza o montante de R$ 9.773.893,33 (nove milh6es 
setecentos e setenta e tr~s mil oitocentos e noventa e tr@s 
reais e trinta e tr~s centavos). 

Cl~usula Quarta - Em face do presente aditivo, a execuG~o do 
presente contrato passa a seguir o novo Plano de Trabalho de 
fls. 2379 a 2439 e 2441 e cronograma de desembolso de fl. 
2440, passando os mesmos a integr~-lo na forma de Anexo 0nico. 



Prefeitura Municipal de S~o Jose dos Campos 
Estado de S.~o Paulo 

Cl~usula Quinta - As partes ratificam as demais disposiG6es 
originals do contrato em refer@ncia nao especificamente 
alteradas pelo presente instrumento. 

TESTEMUNHAS: 

3,S 


