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TERMO ADITIVO Nº 01/2019 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 

 

De um lado, doravante denominado MUNICIPIO DE IVORÁ, (UNIDADE 

CONCEDENTE), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrições: CNPJ/CPF: 

87.592.861/0001-94, com sede na Avenida Garibaldi, nº 1098, na cidade de Ivorá – RS, neste 

ato representado pelo Sr. ADEMAR VALENTIM BINOTTO, brasileiro, casado, servidor 

público, portador da Cédula de Identidade nº 6012331151, emitida pela SJS/RS e inscrito no 

CPF sob nº 270.828.570-04, residente e domiciliado na Rua André Cargnelutti, nº 85, Bairro 

Centro, cidade de Ivorá – RS, e, de outro lado, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-

ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEE/RS, doravante denominado CIEE/RS, 

instituição de âmbito nacional, de direito privado, sem intuito lucrativo, apolítica, de fins 

filantrópicos e de utilidade pública federal, estadual e municipal, cujas ações, que são de 

caráter educativo, cultural e técnico-científico, se desenvolvem em apoio às instituições 

educacionais e empresariais, particulares e públicas. Com sede na Av. Dom Pedro II, nº 861 – 

Bairro Higienópolis, Cidade Porto Alegre – RS, CEP 90550-142 – Inscrições: CNPJ/MF nº 

92.954.957/0001-95 – Estadual: Isento. Registrada como PESSOA JURÍDICA: Nº 5016 – Lo. 

A n8, em 30/06/69, no Registro de Títulos e Documentos de Porto Alegre. Entidade de 

Utilidade Pública Estadual: Decreto 23.142/74 Municipal: Lei 5425. Entidade de fins 

filantrópicos: Registro Definitivo nº 2892.001478/1993-50 (Conselho Nacional de Assistência 

Social – Ministério da Assistência Social), representado por: PAULO CESAR HEPP Cargo: 

SUPERVISOR EXECUTIVO, de conformidade com o processo administrativo nº 

026/2019, têm entre si, como justo e perfeitamente contratado o que segue: 

  

CLAÚSULA 1ª - DO OBJETO 

 Termo aditivo a contratação de entidade que tenha por objetivo o estabelecimento e a 

manutenção de um Esquema de Cooperação Recíproca entre as partes visando o 

desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem a plena operacionalização 

da Lei nº 11.788/08, que dispõem de ESTÁGIO DE ESTUDANTES, de interesse curricular, 
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obrigatório ou não, entendido o ESTÁGIO como uma estratégia de profissionalização que 

complementa o processo de ENSINO-APRENDIZAGEM. 

1.1. O número estimado de vagas contratadas será de 05 (cinco) estagiários, sendo 

03 (três) vagas para estudantes do ensino médio regular e 02 (duas) vagas para 

estudantes do ensino superior, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua 

contratação;  

 

CLÁUSULA 2ª – DA VIGÊNCIA: 

 
A duração do respectivo termo aditivo será até 31.12.2019.  

 

CLÁUSULA 3ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato 

originário, naquilo que não conflitarem com as disposições expressas neste instrumento. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por 02 (duas) 

testemunhas. 

Ivorá - RS, 24 de setembro de 2019. 

 

_______________________________                                ____________________________ 

ADEMAR VALENTIM BINOTTO                                           PAULO CESAR HEPP 

      Prefeito Municipal de Ivorá                                                 Supervisor Executivo CIEE/RS                             

 

TESTEMUNHAS:                                                                                        

Nome:                                                                                 CPF: 

..........................................................                                   .......................................................         

.........................................................                                    ....................................................... 




