
TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 56/2019 
      

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEE - RS, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 92.954.957/0001-95, estabelecida na Rua Dom Pedro II, nº 861, Bairro Higienópolis, Município de Porto 

Alegre/RS, Cep: 90.550-142, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. Paulo César Hepp, CPF nº 

525.967.370-00, denominada CONTRATADA tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a 

seguir estipuladas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 25 de abril de 2019 o 

Contrato nº 56/2019, T. A. 01 em 08 de maio de 2020 e T. A. 02 em 20 de abril de 2021, com início dos 

serviços em 10 de maio de 2019, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial, 

Edital nº 21/2019, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a 

empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEE - RS, 

denominada de CONTRATADA. 
 

O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços de administração, gerenciamento e 

acompanhamento de estágio não-obrigatório, de acordo com a Lei Federal nº 11.788/08, e Lei Municipal nº 

1.738/2009 e alterações, incluindo a realização de convênios com as instituições de ensino vinculadas aos 

estudantes, acompanhamento administrativo, recrutamento, contratação, pagamento mensal de bolsa auxílio 

e auxílio-transporte, avaliação, renovação e desligamento, operacionalizando o estágio de estudantes de nível 

superior, nível médio, técnico e educação profissional, matriculados e com frequência regular em instituições 

de ensino públicas e privadas do país, visando ao aperfeiçoamento do seu conhecimento teórico-prático, 

conforme Cláusula Primeira do referido Contrato. 

   

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar 

de 11/05/2022, tendo vigência até o dia 10/05/2023, alterando o prazo original constante na Cláusula 

Segunda do Contrato n° 56/2019. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente 

permanecem inalteradas. 

               

 E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual 

valor e forma na presença de duas testemunhas. 
 

Agudo, 29 de abril de 2022. 

 

  

     LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                         PAULO CÉSAR HEPP 

            Prefeito Municipal                                        Centro de Integração Empresa Escola do RS – CIEE - RS            

                Contratante                                                                              Contratada          

           

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO                                          TATIANE BOFF MUNHOZ 

        CPF: 030.721.040-50                                                                CPF: 041.794.879-42  

               Testemunha                                                                             Testemunha                                                                                     

 

 

         SAMUEL PRETZEL                                                   JOEL BATISTA MACHADO CATELAN 

         CPF: 017.311.700-76                                                                       CPF: 008.649.890-83 

          Fiscal do Contrato                                                                              Fiscal do Contrato 


