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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MSG 

011/2020, PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS DE ESTÁGIO FIRMADO EM 11/09/2020, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A MATA DE SANTA GENEBRA 

TRANSMISSÃO S.A. E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

EMPRESA ESCOLA - CIEE.  

 

 

A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., empresa concessionária de serviço público 

de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF nº 19.699.063/0001-06, com sede à com sede à Av. 

Jundiaí, 1184 - 5º andar – Anhangabaú – Jundiaí/SP - CEP:13208-053, neste ato representada 

por seus diretores Sr. José Jurhosa Júnior, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, 

portador da cédula de identidade n.º 1.647.241, SSP-PR, inscrito no CPF sob o n.º 174.593.891-

53, na qualidade de Diretor Presidente; Sr. Eduardo Henrique Garcia, brasileiro, solteiro, 

economista, portador da cédula de identidade n.º 5420771 SSP-MG, inscrito no CPF sob o n.º 

815.247.496-72, na qualidade de Diretor de Contratos e Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, 

brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 

7.708.193-3, SSP-PR, inscrita no CPF sob o n.º 041.946.999-04, na qualidade de Diretora de 

Administração e Compliance, todos com poderes conferidos no art. 37 do Estatuto Social da 

Sociedade doravante denominada CONTRATANTE e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 

ESCOLA – CIEE, pessoa jurídica de direito civil, constituída como associação civil, sem fins 

lucrativos, sem fins econômicos, sediada na Rua Tabapuã, 540, Bairro: Itaim Bibi, CEP: 04533-

001 São Paulo – SP, com inscrições no CNPJ/MF: 61.600.839/0001-55, Estadual nº. 

111.554.262.117 e Municipal nº. 1.121.393, e com Unidade de Operação em JUNDIAÍ-SP 

inscrita no CNPJ/MF sob n°61.600.839/0055-48, na RUA 23 DE MAIO, 38 VIANELO, neste ato 

representado pelo Supervisor de Unidade de Operação, Sr.  Valdir Martins Filho, brasileiro, 

casado, portador do RG nº 33.951.023-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 220.292.268-74, 

residente e domiciliado em Sorocaba/SP, doravante denominado CONTRATADA, tendo em 

vista o disposto na Lei no 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008 e na Lei nº 13.303/2016 de 

30 de junho de 2016, cuja celebração foi autorizada nos autos do Processo Administrativo nº. 

2020.01018, na modalidade dispensa de licitação, sob o nº 009/2020. 

    

RESOLVEM, as Partes acima qualificadas, na presença das testemunhas abaixo, celebrar o 

presente Termo Aditivo para prorrogar a vigência do contrato, conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 

1.1. Retificar a Legislação aplicável, conforme já consta neste aditamento, excluindo-se a 

Lei 8.666/93 e incluindo-se a Lei 13.303/2016; 
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1.2. Alterar na qualificação do Contrato, conforme já consta neste Aditamento, o endereço 

da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, Anhangabaú, 

Jundiaí/SP, CEP 13208-053; 

1.3. Alterar a Cláusula Sexta – Do valor, para fazer constar o novo valor da contribuição 

mensal por estudante; 

1.4. Alterar a Cláusula Sétima – Da Dotação, para fazer constar a nova rubrica 

orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da 

Contratante, bem como o novo valor global estimado do contrato, com a prorrogação; 

1.5. Alterar a Cláusula Oitava – Da Vigência, a fim de prorrogar a vigência do referido 

contrato, firmado em 11/09/2020 entre as partes acima citadas, por adicionais 12 

(doze) meses, bem como promover a retificação do enquadramento legal apontado; 

1.6. Incluir cláusula relacionada à Lei de Proteção de Dados; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 6º - DO VALOR 

A Contratante efetuará, mensalmente, ao CIEE, pagamento de contribuição por 

estudante/mês, contratado ao abrigo deste Contrato, e ativo no banco de dados do CIEE, 

sendo: 

- R$ 144,45 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) por estudante/mês, 

no período compreendido entre os meses 1 a 12 deste contrato; 

- R$ 78,00 (setenta e oito reais) por estudante/mês, no período compreendido entre os meses 

13 a 24 deste contrato; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 7º - DA DOTAÇÃO 

O valor total estimado do Contrato é de R$ 29.363,40 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta 

e três reais e quarenta centavos), correspondente aos serviços prestados pelo CIEE, para o 

quantitativo de 11 (onze) estagiários durante a vigência de 24 (vinte e quatro) meses.  

As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, 

classificadas na rubrica “CONTRATOS E MATERIAIS/Outros” do Orçamento Plurianual 

2021/2025 da Mata de Santa Genebra”. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 8º - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das 

partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência, conforme artigo 

71 da Lei nº 13.303/16”. 

CLÁUSULA QUINTA – DA INCLUSÃO DA CLÁUSULA DA Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 

Para efeito da presente cláusula e eventuais anexos do presente Contrato, serão consideradas 

as seguintes definições:   
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5.1. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais envolvidos na confecção e 

necessários à execução do presente Contrato, única e exclusivamente para cumprir com a 

finalidade a que se destinam e em respeito às disposições aqui ajustadas, bem como a toda a 

legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, 

inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), 

sob prejuízo da Parte infratora responder pelas perdas e danos devidamente apuradas. 

5.2. As Partes reconhecem que os Dados Pessoais Sensíveis estão sujeitos a um maior rigor 

legal e, portanto, exigem maior proteção técnica e organizacional. Assim, quando houver 

operações de Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis, deve ser garantido que as proteções 

técnicas apropriadas, aptas a manter a integridade, confidencialidade e segurança destas 

informações sejam implementadas, como por exemplo, a criptografia. 

5.3. A CONTRATADA instituiu, mantém e também espera que a CONTRATANTE institua e 

mantenha um programa abrangente de segurança e governança de dados pessoais, com 

medidas para proteger as informações pessoais tratadas, inclusive, mas não se limitando à 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados Pessoais. 

5.4. As Partes acordam em manter devidamente atualizados os registros das operações de 

Tratamento de Dados Pessoais, devendo conter, no mínimo, as informações indicadas no 

Parágrafo único do artigo 38 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

5.5. Sempre que necessário, deverão as Partes auxiliar uma a outra no atendimento das 

requisições realizadas por titulares de dados, providenciando, sem demora injustificada, em 

prazo previamente ajustado, toda e qualquer informação solicitada pela outra Parte, desde 

que necessária para elaboração da resposta aos titulares de dados, devendo manter as 

informações pessoais corretas e devidamente atualizadas.  

5.6. A CONTRATADA possui um plano escrito e estruturado para casos de ocorrência de 

incidentes envolvendo Dados Pessoais tratados na execução deste instrumento e entende que 

a CONTRATANTE também possui ou esteja em fase de implementação, devendo ainda adotar 

as melhores práticas para comunicação aos titulares de dados e também à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. 

Parágrafo Primeiro - Para os incidentes que envolvam Dados Pessoais causados em razão de 

conduta única e exclusiva da CONTRATANTE, esta ficará responsável por adotar as medidas 

previstas na Lei 13.709/18, bem como adimplir com eventuais sanções determinadas pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Parágrafo Segundo - Caso a CONTRATADA assuma tais sanções, poderá exercer o direito de 

regresso perante à CONTRATANTE, ficando este instrumento contratual constituído como 

título executivo extrajudicial. 
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5.7. Não obstante qualquer disposição em contrário, as obrigações definidas neste Contrato, 

perdurarão enquanto as Partes continuarem a ter acesso, estiverem na posse, adquirirem ou 

realizarem qualquer operação de Tratamento aos Dados Pessoais obtidos em razão da 

presente relação contratual, mesmo que o presente instrumento tenha expirado ou sido 

resolvido, obedecendo assim os termos da legislação vigente e aplicável. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  

Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida do presente Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO  

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial firmado entre as partes 

e não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes, na presença de 02 

(duas) testemunhas,  assinam o presente Termo Aditivo, eletronicamente, com efeitos desde 

a data de início da prorrogação contratual, mediante o uso de assinatura eletrônica ou digital, 

usando plataforma segura e certificada, concordando, ainda, em arquivar a sua via contratual 

da forma que melhor atender seus interesses, ressaltando que a assinatura eletrônica ou 

digital expressa a sua real, livre e manifesta vontade, assegurando total e absoluta ausência 

de dolo, culpa ou coação, ou quaisquer tipos de vícios hábeis a tornar nulo ou anulável o 

referido instrumento. 

Jundiaí/SP   ____/_____/2021 

 

 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 

Diretor-Presidente 

EDUARDO HENRIQUE GARCIA 

Diretor de Contratos 

MARICELI SCHMIDT DOS 

SANTOS 

Diretora de Administração e 

Compliance 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CONTRATANTE 

 

VALDIR MARTINS FILHO 

Supervisor de Unidade de Operação 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1. ________________________________ ___________________________________ 

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF: 

 

D4Sign 4ed1c51e-ee72-453f-a2d6-440a75b1c84e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de setembro de 2021,

09:05:04

Aditamento 001 - CT 014 2020 -CIEE - VA pdf
Código do documento 4ed1c51e-ee72-453f-a2d6-440a75b1c84e

Assinaturas
jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou como parte
Eduardo Henrique Garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou como parte
Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.santos@msgtrans.com.br
Assinou como parte
Valdir Martins Filho
ger.spibh@ciee.org.br
Assinou como parte
Maria LUiza Santos Pickler
maria.luiza@msgtrans.com.br
Assinou como testemunha
Naiara S. Santos
naiara.santos@ciee.org.br
Assinou como testemunha
Carolina Moura da Silva
carolina.veent@msgtrans.com.br
Aprovou

Eventos do documento

09 Sep 2021, 13:11:17
Documento número 4ed1c51e-ee72-453f-a2d6-440a75b1c84e criado por REBECCA MANHÃES MUNIZ DE OLIVEIRA
(Conta 7b36574a-6809-4351-82e0-3d79f0ff89c2). Email :rebecca@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:
2021-09-09T13:11:17-03:00

09 Sep 2021, 13:13:42
Lista de assinatura iniciada por REBECCA MANHÃES MUNIZ DE OLIVEIRA (Conta
7b36574a-6809-4351-82e0-3d79f0ff89c2). Email: rebecca@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:
2021-09-09T13:13:42-03:00

09 Sep 2021, 13:30:57
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
IRINEU SOLDÁ E FABÍOLA SOLDÁ  torna público que irá requerer ao IAT, a 
Licença Simplificada para AMPLIAÇÃO DE AVICULTURA DE CORTE a ser 
implantada no Lote Rural 50-A, Gleba 01, 2ª Parte, Colônia Tormenta, Rio do Salto, 
Município de CASCAVEL, Estado do Paraná.

 132698/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
CELSO JASPER  torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para AMPLIA-
ÇÃO SUINOCULTURA DE TERMINAÇÃO a ser implantada no LR 114-B-2, GL. 08, 
COL. PINDORAMA, SILVA JARDIM, Município de CAFELÂNDIA, Estado do Paraná.

 133507/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OP-
ERAÇÃO

Valerio Vanzella torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 

Cerro da Lola, Toledo-PR.
 133853/2021 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

PAULA SALOMONS torna público que recebeu do IAT, a Renovação da 
Licença de Operação para SUINOCULTURA - UNIDADE TERMINAÇÃO, 

RODOVIA PR-152, 01, JOAQUIM MURTINHO - MUNICÍPIO DE JAG-
UARIAIVA.

 133620/2021 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
EXTRATO DE ADITAMENTO 

 
Termo Aditivo n.º 001 ao Contrato MSG N.º 011/2020. CONTRATADA: 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE. CNPJ: 

61.600.839/0001-55. Objeto:  Retificar a Legislação aplicável, conforme 
já consta neste aditamento, excluindo-se a Lei 8.666/93 e incluindo-se a Lei 

13.303/2016; Alterar na qualificação do Contrato, conforme já consta 
neste Aditamento, o endereço da sede da CONTRATANTE para Avenida 

Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053;  
Alterar a Cláusula Sexta – Do valor, para fazer constar o novo valor da 

contribuição mensal por estudante; Alterar a Cláusula Sétima – Da 
Dotação, para fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da 
implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Contratante, bem como 
o novo valor global estimado do contrato, com a prorrogação;  Alterar a 
Cláusula Oitava – Da Vigência, a fim de prorrogar a vigência do referido 
contrato, firmado em 11/09/2020 entre as partes acima citadas, por 
adicionais 12 (doze) meses, bem como promover a retificação do 
enquadramento legal apontado; (f) Incluir cláusula relacionada à Lei de 
Proteção de Dados. Data de Assinatura: 10/09/2021. Fundamentação 
Legal: artigo 71 da Lei 13.303/2016. Permanecem inalteradas as demais 

cláusulas e condições contratuais. Assinado pelos diretores: Diretor-
Presidente e Diretor de Contratos e Diretora de Administração e 

. 
 

Jundiaí, 13 de setembro de 2021. 

 134444/2021 

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1998/2021

 OB-
JETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 

PROJETO:
DATA LIMITE ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 

24/09/2021 – HORÁRIO: 09h00min - DATA DO PREGÃO: 24/09/2021- 
HORÁRIO:
www.licitacoes-e.com.br – Karlla Guenze Rodrigues de Souza – Pregoeira/
FUNPAR

 134523/2021 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
EXTRATO DE ADITAMENTO 

Termo Aditivo n.º 001 ao Contrato MSG N.º 011/2020. CONTRATADA: 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE. CNPJ: 

61.600.839/0001-55. Objeto:  Retificar a Legislação aplicável, conforme 
já consta neste aditamento, excluindo-se a Lei 8.666/93 e incluindo-se a Lei 

13.303/2016; Alterar na qualificação do Contrato, conforme já consta 
neste Aditamento, o endereço da sede da CONTRATANTE para Avenida 

Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053; 
Alterar a Cláusula Sexta – Do valor, para fazer constar o novo valor da 

contribuição mensal por estudante; Alterar a Cláusula Sétima – Da 
Dotação, para fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da 
implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Contratante, bem como 
o novo valor global estimado do contrato, com a prorrogação;  Alterar a 
Cláusula Oitava – Da Vigência, a fim de prorrogar a vigência do referido 
contrato, firmado em 11/09/2020 entre as partes acima citadas, por 
adicionais 12 (doze) meses, bem como promover a retificação do 
enquadramento legal apontado; (f) Incluir cláusula relacionada à Lei de 
Proteção de Dados. Data de Assinatura: 10/09/2021. Fundamentação 
Legal: artigo 71 da Lei 13.303/2016. Permanecem inalteradas as demais 

cláusulas e condições contratuais. Assinado pelos diretores: Diretor-
Presidente e Diretor de Contratos e Diretora de Administração e 

. 

Jundiaí, 13 de setembro de 2021. 

 134444/2021 


