
1º Termo Aditivo ao Convênio de Concessão de Estágio 

 

 

 

Termo Aditivo nº 87/2017 

Convênio nº 01/2017 

Processo Administrativo nº 27/2016 

 

 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO 

SUL, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

04.215.090/0001-99, com sede administrativa na Rua Porto Alegre, 

nº 591, na cidade de Santa Cecília do Sul, neste ato devidamente 

representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Jusene Consoladora 

Peruzzo, brasileira, casada, produtora rural, inscrita no CPF 

sob o nº 908.182.100-87, residente e domiciliada na Localidade 

de Santo Antônio, interior do Município de Santa Cecília do 

Sul/RS, doravante designada “Concedente de Estágio”, e a 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, localizada na BR 205, km 

171, Bairro São José, no município de Passo Fundo-RS, inscrita 

no CNPJ sob o nº 92.034.321/0001-25, em consonância com o 

disposto na Lei Municipal n 724/2015, de 11/08/2015, resolvem 

celebrar o presente aditivo ao convênio de concessão de estágio 

curricular firmado no dia 16 de janeiro de 2017, na forma das 

seguintes cláusulas e condições: 

 

 

Cláusula Primeira - As partes estabelecem a prorrogação do prazo 

de vigência do Convênio 01/2017, por mais 12 (doze) meses.  

 

Parágrafo Primeiro – Sendo assim, o presente aditivo terá 

vigência a partir do dia 01 de janeiro de 2018, se encerrando no 

dia 31 de dezembro de 2018. 

 

 

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas 

do instrumento contratual que não conflitem com este termo. 

  

   

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente 

instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de 



duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e 

legais efeitos. 

 

 

Santa Cecília do Sul - RS, 13 de dezembro de 2017. 

 

    

   

 

 

 

Jusene C. Peruzzo 

Prefeita Municipal 

Município de Santa Cecília do Sul 

Concedente de Estágio 

 

 

 

 

 

 

Fundação Universidade de Passo Fundo 

Instituição de Ensino 

 

                                   

                   

 

                                   

 

                                            

Testemunhas:  

             1: ___________________     2: ___________________ 


