
 
                                  ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS 

RUA RENATO JARDIM, Nº 459, SALA 1, CENTRO 
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                 TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE COMPROMISSO E DIRETRIZES PARA 

TRANSPORTE DE ALUNOS INTEGRANTES DA AEUA, pelo presente TERMO ADITIVO 

ao Contrato de Compromisso e Diretrizes para Transporte de alunos integrantes da AEUA já 

firmados entre as partes, e na melhor forma de direito, de um lado a: Associação de Estudantes 

Universitários de Altinópolis - AEUA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas e devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 

11.507.163/0001-81, com sede e foro nesta cidade à Rua Renato Jardim, nº. 459, Sala 1, na 

condição de ASSOCIAÇÃO e de outro o(a) _________________________________________ 

na condição de ASSOCIADO(A), RG nº______________________,                            CPF 

nº________________________, Residente e Domiciliado na 

_____________________________________, nº________, Bairro ____________________, 

Cidade de __________________, pelo presente instrumento particular, têm entre si justo e 

contratado, na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo de Contrato de Compromisso 

e Diretrizes para Transporte de alunos integrantes da AEUA segundo as condições adiante 

especificadas, que mutuamente aceitam e livremente se comprometem a cumprir e respeitar por 

si, nos termos que seguem: Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo para mais 06 (seis) meses, 

referente ao 2º Semestre do ano de 2020.  

Neste ato em decorrência da Pandemia COVID-19, não será cobrada a taxa administrativa, 

sendo o valor cobrado proporcionalmente no momento de retorno as aulas presenciais e 

utilização dos veículos disponibilizados pela AEUA. 

OBS: Este Termo aditivo deve ser utilizado somente pelos associados que assinaram contrato 

no 1º Semestre de 2020, caso contrario este documento não terá validade. 

 

Altinópolis, _____ de _______________de 2020 

 

Nome do associado: ________________________________________________  

RG nº ___________________- _______  

CPF nº __________________ - _______  

Endereço: __________________________________________, nº ________  

Cidade: _______________________________ 

Assinatura do associado: ________________________________________________ 


