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TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM: MUNICÍPIO DE ROSANA E 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA— CEE. 

Pelo presente termo de aditamento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ. n° 
67.662.452/0001-00, com sede na Rua José Laurindo, n° 1540, no Município de Rosana/SP, neste ato 
representado pelo Prefeito Sr. SILVIO GABRIEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de 
Rosana, doravante denominado simplesmente CONCEDENTE DE ESTAGIO, e de outro lado, o CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA — CIEE, associação filantrópica, de direito privado, sem fins econômicos, 
beneficente, de assistência social e reconhecida de utilidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapu5, 540, itaim, CEP 04533-001, São Paulo/SP, e com Unidade de 
Operação em Presidente Prudente, inscrita no CNPJ/MF n°. 61.600.839/0045-76, neste ato representada sua 
Gerente Regional SP Interior e BH, Rosangela Pereira, portador do RG n°. 11.423.526-0-SSP/SP e CPF/MF 
n°. 033.859.398-52 doravante denominado CONTRATADA, têm entre si como certo e ajustado o presente 
termo de aditamento contratual que será regido pelas cláusulas e condições seguintes: 

As partes contratantes, de comum acordo, tem por bem, nesta data, alterar a disposição contida no seu termo 
contratual n° 004/2018, originariamente celebrado em 30/01/2018, em razão do exposto a seguir: 

DO CONTRATO 
0 Contrato estabelece Cooperação Reciproca 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 Ill e  
Art.  214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. 

DA JUSTIFICATIVA 
Tendo em vista a solicitação oriunda da Divisão Municipal de Departamento de Pessoal, solicitando a 
prorrogação e aditamento do contrato n° 004/2018; 
Tendo em vista o interesse público e o principio da economicidade; e 
Tendo em vista a ainda previsão contratual, o parecer jurídico acostado aos autos, bem como a informação de 
saldo pelo Departamento de Contabilidade, 
As partes estabelecem este aditamento. 

DO DISPOSITIVO LEGAL 
Esta prorrogação contratual obedece às normas fixadas no Processo n° 056/2018 — Dispensa n° 001/2018 e 
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como nas condições abaixo especificadas, 
declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado á matéria. 

DA PRORROGAÇÃO 
0 prazo de vigência do contrato originário fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/01/2021 
a 30/01/2022. 

DO ADITAMENTO 
0 contrato originário fica aditado nos seguintes termos: 

CLAUSULA 2 ° - Caberá a Contratada — omissis 
(-.) 

c) Encaminhar 5 Contratante os estudantes, após realização de processo seletivo  online  
conforme descrição abaixo: 

• Elaborar Edital de Seleção em conjunto com a Contratante para divulgação e 
determinação das regras do processo seletivo  online'  
• 0 processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, composta de 10 
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questões,  de conhecimentos básicos em  lingua  portuguesa, matemática e 
atualidades, de caráter eliminatório e classificatório; 
• Os estudantes habilitados no processo seletivo serão encaminhados á contratante 
de acordo com a ordem de classificação; 
• A contratação dos candidatos aprovados fica condicionada à existência de vagas 
de estágio, respeitada a ordem de classificação dos candidatos; 
• A prova será realizada na periodicidade de 01 (um) processo seletivo anual; 
• 0 custo do processo seletivo será de  R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais),  podendo esse valor ser reajustado conforme negociação entre as partes. o qual 
será reembolsado integralmente pela Contratante, mediante apresentação de proposta 
com os valores desembolsados para atendimento ao Edital, e pago através de boleto 
bancário à Contratada. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
0 Valor global do presente termo aditivo, estimado para 12 (doze) meses de vigência, é de R$ 62.718,24 
(sessenta e dois mil setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). 0 ingresso de bolsistas será 
efetuado ao longo do tempo, paulatinamente até completar o total conveniado, onerando a seguinte dotação 
orçamentária: 123610008.2.017 339039 (201) - Ensino Fundamental, 041220003.2.005 339039 (52) - Seção 
de Administração. 

DA RATIFICAÇÃO 
Ficam desde já ratificadas todas as cláusulas do contrato anteriormente pactuado entre as partes. 

E por estarem de pleno acordo com o acima pactuado, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Rosana, 28 de janeiro de 2021. 
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MUNICIPIO DE ROSANA 
Silvio Gabriel 

Prefeito 
Contratante 
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA— CIEE 
Rosangela Pereira 

Gerente Regional SP Interior e BH 
CPF: 033.859.398-52 

RG: 11.423.526-0-SSP/SP 
Contratada 
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