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SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ sob o n.° 04.214.440/0001-00, com sede 

na Rua Octogonal, n° 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães - BA, representada 

pelo Presidente REINTLDO NERY DOS SANTOS, brasileiro, inscrito CPF/MF n.° 

977.718.305-44, doravante denominada CONTRATANTE e o INSTITUTO EUVALDO 

LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAfflA - lEL/BA, inscrita no CNPJ sob n.° 

15.244.114/0001-54, com sede na Rua Edístio Pondé, n° 342, STIEP, Salvador - BA, 
doravante denominado CONTRATADO, nos termos do processo administrativo n.° 

060/2020 que objetiva prorrogar a vigência contratual do contrato iu0 021/2019, 
conforme previsto no art 57, inc. II da lei n.° 8.666/93, resolvem aditar o contrato 

supracitado, mediante os termos das cláusulas que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - 2o termo aditivo ao contrato administrativo n.° 021/2019, derivado do processo 

administrativo n.° 022/2019 e consequente licitação modalidade pregão presencial n.° 

012/2019, cuja finalidade é a realização de aditivo contratual, objetivando prorrogar por 

mais 03 (três) meses a vigência do contrato para execução de atividade de 

intermediação de estágio como agência de integração com vistas ao preenchimento de 

vagas de estágio para nível médio e nível superior, a fím de atender as necessidades da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2-1 - Valor do Aditamento: R$ 111.240,00 (cento e onze mil e duzentos e quarenta 

reais), sendo R$ 104.490,00 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa reais) referente 

ao repasse da bolsa dos estagiários e R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) 
referente ao serviço de intermediação de estágio.
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