
Adm: 2017/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 174/2017 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E 

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA-GO pessoa jurídica e respectiva qualificação, inscrita 

no CNPJ nº. 01.753.722/0001-80, neste ato representado, pelo Gestor Municipal, Sr Gilson Rosa Batista, 

brasileiro, casado, autônomo, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1087, Qd C lt 02, Setor Oeste, 

Nesta cidade, portador do CPF nº 802.494.691-20 e do RG nº 2.969.439 SSP/GO, doravante denominada 

CONTRATANTE e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, Agente de Integração, 

pessoa jurídica constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapuã, 540, Itaim, CEP 04533-001, São 

Paulo/SP, e com Unidade de Operação em Goiânia, inscrita no CNPJ/MF nº. 61.600.839/0009-02 neste ato 

representado pelo seu Gerente Regional Centro Oeste, Sr Cláudio Rodrigo de Oliveira, brasileiro, casado, 

advogado OAB 36342, portador do RG nº. 1774314 DGPC-GO e CPF/MF nº.  588.675.381-87, doravante 

denominado CONTRATADA, tendo em vista o disposto na Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, e no 

que couber, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, visando a PRORROGAÇÃO DO PRAZO e  

RENOVAÇÃO do  contrato original firmado em 13 de novembro de 2017, celebrado entre as partes 

supraidentificadas, nos termos e condições que se seguem: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA   

 

Fica prorrogado o prazo de vigência “clausula sétima” do contrato original” pelo mesmo período e renovado o 

contrato nos termos do artigo 57 inc. II da Lei 8.666/93. 

Constitui objeto deste instrumento a  cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de 

atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 

203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. 

§ 1º - O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas pelas 

Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº. 11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho 

produtivo de educandos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços objeto deste instrumento o mesmo valor 

“clausula  sexta” do contrato original R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para o ingresso de até 5% 

do quadro do pessoal ativo do município nos termos da lei municipal nº 3.053/2017, Art 3º, § 2º, que será 

preenchido conforme a discricionariedade da CONTRATANTE, onerando a seguinte dotação orçamentária: 

02.0202.04.122.0052.2014.339039 

  

Parágrafo primeiro - Os valores dos bolsistas serão pagos, da seguinte forma: 
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Parágrafo segundo - O valor a ser repassado ao CONTRATADO será de R$ 20,00 (vinte reais) por bolsista, 

conforme cláusula 5ª. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

  

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência “cláusula sétima” do contrato original firmado 

em 13 de novembro de 2017 com término previsto para 13 de novembro de 2019, prorrogando assim a vigência 

para 13 de novembro de 2020. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente termo poderá ser rescindido de acordo com as exigências da cláusula oitava do contrato original que 

originou o presente termo aditivo. 

  

CLÁUSULA QUINTA 

 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original. 

Desta forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, as partes acordam e firmam o presente em 2 (duas)  

 

 

 

Detalhamento Valor de Bolsa 

 

Valor de Auxilio 

Transporte 
Valor Total - Mensal 

Bolsa de Complementação 

Educacional - Nível Superior 4 horas 

/ dia 

R$ 510,00 
(quinhentos e dez 

reais) 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) R$ 660,00 (seiscentos 

e sessenta reais) 

Bolsa de Complementação 

Educacional - Nível Superior 6 horas 

/ dia 

R$ 850,00 
(oitocentos e 

cinquenta reais) 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) R$ 1.000,00  

(um mil reais) 

Bolsa de Complementação 

Educacional - Nível Médio 4 horas / 

dia 

 
R$ 360,00 

(trezentos e 
sessenta reais) 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) 

 
R$ 510,00 

(quinhentos e dez 
reais) 

Bolsa de Complementação 

Educacional - Nível Médio 6 horas / 

dia 

 
R$ 600,00 

(seiscentos reais) 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) 

 
R$ 750,00 

(setecentos e 
cinquenta reais) 

Bolsa de Complementação 

Educacional - Nível Técnico 4 horas / 

dia 

 
R$ 420,00 

(quatrocentos e 
vinte reais) 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) 

 
R$ 570,00 

(quinhentos e setenta 
reais) 

Bolsa de Complementação 

Educacional - Nível Técnico 6 horas / 

dia 

 
R$ 700,00 

(setecentos reais) 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) 

 
R$ 850,00 

(oitocentos e 
cinquenta reais) 
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vias de iguais teor e forma, para surtir os efeitos de direito. 

 

  

 

 

 

Prefeitura da Cidade de Goiatuba, Estado de Goiás,   08 de novembro  de 2019. 

 

 

 

  

GILSON ROSA BATISTA 

CONTRATANTE  

Prefeitura Municipal de Goiatuba-GO 

 

 

 CONTRATADA 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-

ESCOLA – CIEE 

 

   

   

 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME:  NOME: 

RG:  RG: 
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EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DO CONTRATO 174/ 2017  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE. CNPJ/MF sob nº. 

61.600.839/0001-55. 

Fica prorrogado o prazo de vigência “clausula sétima” do contrato original” pelo mesmo período e renovado o 

contrato nos termos do artigo 57 inc. II da Lei 8.666/93. 

Constitui objeto deste instrumento a cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de 

atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 

203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. 

§ 1º - O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas pelas 

Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº. 11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho 

produtivo de educandos. 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços objeto deste instrumento o mesmo valor 

“clausula sexta” do contrato original R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para o ingresso de até 5% 

do quadro do pessoal ativo do município nos termos da lei municipal nº 3.053/2017, Art 3º, § 2º, que será 

preenchido conforme a discricionariedade da CONTRATANTE, onerando a seguinte dotação orçamentária: 

02.0202.04.122.0052.2014.100.339039- 79 

Parágrafo primeiro - Os valores dos bolsistas serão pagos, da seguinte forma: 

  

 

Parágrafo segundo - O valor a ser repassado ao CONTRATADO será de R$ 20,00 (vinte reais) por bolsista, 

conforme cláusula 5ª.  

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência “cláusula sétima” do contrato original firmado 

em 13 de novembro de 2017 com término previsto para 13 de novembro de 2019, prorrogando assim a vigência 

para 13 de novembro de 2020. 

  

Prefeitura da Cidade de Goiatuba, Estado de Goiás, 08 de novembro de 2019. 

  

 

 

Gilson Rosa Batista 

Gestor do Municipal 

 

 

Detalhamento: 

 

Bolsa de Complementação 
Valor/Bolsa 

 

Valor auxilio Transporte Valor Total - Mensal 

 

Educacional - Nível Superior 4 h / dia 
R$ 510,00  

R$ 150,00  
R$ 660,00  

 Educacional - Nível Superior 6 h / dia R$ 850,00  
R$ 150,00 R$ 1.000,00  

 
Educacional - Nível Médio 4 h / dia  

R$ 360,00  
R$ 150,00   

R$ 510,00 
Educacional - Nível Médio 6 h / dia  

R$ 600,00  
R$ 150,00   

R$ 750,00 

 Educacional - Nível Técnico 4 h / dia  
R$ 420,00 

R$ 150,00   
R$ 570,00 

Educacional - Nível Técnico 6 h / dia  
R$ 700,00  

R$ 150,00   
R$ 850,00 



Adm: 2017/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

  

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

  

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a empresa 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE. CNPJ/MF sob nº. 61.600.839/0001-55, foi 

publicado em local de costume. 

 

  

 

Prefeitura da Cidade de Goiatuba, Estado de Goiás, 08 de novembro de 2019. 

 

 

. 

 

 

 

Gilson Rosa Batista 

Gestor do Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


