
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/SEGES-COBES/2021 
TERMO DE ADITAMENTO 001/2022 (PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA ATA) 

Vigência: 25/06/2021 a 24/06/2023 Pregão Eletrônico: 10/2020-COBES 

Processo SEI 6013.2021/0003272-5 

OBJETO Prestação de serviço de agente de integração de estágios 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Vaga de estágio de nível médio ou superior preenchida 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 4,88 por mês por vaga de estágio de nível médio ou superior preenchida (conforme Termo de 
Apostilamento 01/2022) 

GARANTIA 
CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para execução dos contratos decorrentes desta ata 

PRAZOS DE 
EXECUÇÃO 

1. Envio de dados de estagiários ativos à Contratada: no 1º dia útil subsequente à assinatura do contrato 
2. Disponibilização de atendimento telefônico ou por outra tecnologia: até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato 
3. Apresentação de Plano de Trabalho pela Contratada: até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato 
4. Disponibilização de sistema online de folha de pagamento: até o dia 30 (trinta) do 1º mês de vigência do contrato 
5. Preenchimento de vagas: até 7 (sete) dias úteis, a partir da data de formalização da abertura da vaga pela Coordenação 
Setorial de Estágio (CSE) até a data do encaminhamento de no mínimo três candidatos 
6. Envio de relatórios por programa de estágio à CSE: até o 4º dia útil do mês subsequente ao estagiado 
7. Repasse dos valores à Contratada: no 8º dia útil do mês subsequente ao mês estagiado 
8. Pagamento aos estagiários pela Contratada: no 10º dia útil do mês subsequente ao mês estagiado 
9. Resposta eletrônica à solicitação de estagiários, coordenadores setoriais e supervisores de estágio: até 24 horas 

DETENTORA Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 

CNPJ 61.600.839/0001-55 

ENDEREÇO Rua Tabapuã, 540 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-001 

CONTATOS 

Nome Telefone E-mail Competência Setor 

Luiz 
Douglas 

(11) 99648-1688 luiz_douglas@ciee.ong.br 

Contratos 
Gerência Regional 

Grande São Paulo e 
Capital 

Fábio 
Gaeta 

(11) 99649-4580 fabio_gaeta@ciee.org.br 

Ellen 
Miranda (11) 95607-8584 ellen.miranda@ciee.ong.br 

Diego 
Brito 

(11) 96490-2474 diego.brito@ciee.ong.br 

Rodrigo 
Santos 

(11) 3135-5912 
(11) 3135-5924 

atendimentopmsp@ciee.ong.br; 
rodrigo_santos@ciee.ong.br  

Programa de 
Estágio 

Posto de atendimento à 
Prefeitura de São Paulo 

 


