
 

 

 

2º TERMO ADITIVO ao Contrato Nº 005/2021 

 
 

Segundo  Termo Aditivo ao Contrato Nº 005/2021, firmado em 18 de janeiro de 2021, decorrente do Processo de licitação - Modalidade: 

Dispensa de Licitação nº 004/2021, de 15/01/2021 - homologado em 18/01/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

MARACAJÁ, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n° 530, Centro, Maracajá-SC, inscrito no CNPJ/MF sob n° 82.915.026/0001-24, 

neste ato representado pelo Senhor VOLNEI ROCHA, Prefeito em exercício, portador da Cédula de Identidade n° 3.597.589, expedida 

pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 004.456.599-20, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE/SC, estabelecida na Rua Antônio Dib 

Mussi, 473, centro, Florianópolis-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 04.310.564/0001-81, doravante denominada CONTRATADA, 

representada neste ato pelo  Sr. MARCELO FIRMINO VAZ, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.068.573-

4 e inscrito no CPF sob o nº 888.286.979-20, ambos devidamente qualificados no contrato original, têm justo e acordado o presente 

termo aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

Constitui objeto a PRORROGAÇÃO do presente Termo Aditivo ao contrato n° 005/2021, que tem como objeto a cooperação entre as 

partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar a promoção da integração ao mercado de trabalho e a 

formação para o trabalho, de acordo com a Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 e com a Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

– Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, através do estágio remunerado, que obrigatório ou não, deverá ser pedagogicamente 

útil e por isso, de interesse curricular, entendido como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho 

sem modificação nos valores originais do contrato. 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 

Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO do período de execução e vigência do contrato nº 

005/2021, que tem como objeto a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar 

a promoção da integração ao mercado de trabalho e a formação para o trabalho, de acordo com a Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 

2008 e com a Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, através do estágio remunerado, 

que obrigatório ou não, deverá ser pedagogicamente útil e por isso, de interesse curricular, entendido como um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho sem modificação nos valores originais do contrato, com término atual do prazo 

de execução em 03/01/2022, por mais 12 (doze) meses, ou seja, prazo de execução e vigência será até 31/12/2022, com base no artigo 

57 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, de acordo com o Parecer Jurídico favorável em anexo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Documento Anexo 
 

Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de prorrogação de prazo da empresa, Parecer da Assessoria 

Jurídica e Controle Interno favoráveis, em suas íntegras, dele fazendo parte independente de transcrição. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Demais Cláusulas 
 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº 074/2021, não expressamente alteradas por este instrumento 

que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito. E, por estarem justos e acordados, as partes 

assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo 

 

Maracajá 18 de janeiro de 2022. 

 

MUNICÍPIO DE MARACAJÁ 

Volnei Rocha 

Prefeito em exercício 

 

 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE/SC 

Marcelo Firmino Vaz 

       Representante Legal 

  TESTEMUNHAS: 

 

 
 Nome: Rejane Pereira dos Santos                                                               Nome: Debora Alexandre Tavares 

 Secretaria de Administração e Finanças                                                     Controle Interno 

 CPF: 010.115.359-71                                                                                  CPF: 120.815.459-18 


