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giggy PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS, SrN
CENTRO

LAURO DE FREITAS
BA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N°077/2017
1. Ano: 2017 2. Credor ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS 5ERVAS DO ESPIRITO SANTO 3.Vigència
4. Gestoffa) do Contrato Otinicla! Ot Enal
S. Secretaria: EDUCAÇÃO 6. Valor Global R$: &478,55 08/08/2017 08/08/20 8

7. Objeto do contrato: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

8. Tipo de Contrataçào: DISPENSA 9. Ni': 0

10 Ocorreu algum aditivo: .. Sim São

11 Ern caso positivo, qual tipo de aditivo7 Valor Prazo Prato e valor

N° Ordem N° da N.E Pertodo Valor Aditivo (RS) Saldo Anterior R$ Valor da Nota RS Saldo Atual R$
1. PARCELA 08/08 a 08/09/2017 RS 33.478.56 R$ 2.789,88 RS 30.688 68
23 PARCELA 08/09 a 08/10 RS 30.688.68 R$ 2.789,88 R$ 27.898 80
3* PARCELA 08/10 a 08/11 R$ 27.898,80 R$ 2.789,88 R$ 25.108.92

3 ARCELA 08/11 a 08/12 R$ 25.108,92 R$ 2.789.88 RS 22.319.04

ARCELA 08/12 a 08/01/2018 R$ 22.319.04 R$ 2.789,88 R$ 19.529,16

6* PARCELA 08101/2018 A
R$ 19.529.16 RS 2,789.88 RS 16.739.28

08/02/2018
7" PARCELA 08/02 a 06/03/2018 R$ 16.739,28 RS 2,789.88 R5 13.949,40

Ba PARCELA 08/03 a 08/04/2018 RS 13,949 40 RS 2 789,88 R$ 11.159,52

9' PARCELA 08/04 a 08/05/2018 R$ 11.159.52 R$ 2.789,88 R$ 8.3G9,64
Da PARCELA 08/05 a 08/06/2018 RS 8.369.64 R$ 2.789.88 R$ 5.579.76

h t" PARCELA 08/06 a 08/07/2018 R$ 5 579.76 R$ 2.789.8ß R$ 2.789,88
12. PARCELA 09/07 a 08/08/2018 i RS 2.789 88 AS 2.789,88 R$

Anexos a este controle
y Autonzaçao Fmancerra
v Solicitaçào de Fornecimento e-

Cópia da Nota de Empenho
Nota fiscal atestada

v Copia do contrato
Copia de aditivo (se houver)

« Kit de regularidade frscal (Certidóes junto a Fazenda FederauEstadual/MunicipaWFGTS INSS)

O



DECLARAÇAO

EtrTeresinha Rios Mendes Portador dacédula de identidade¥01228832-25 devidamente

inserito no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF/MF sob o número W167. 153905 25,

que O I'ENA31 NORRI O I\10\ FL sinia I
un Loteamento Ludiro Metrópoh:,

Quadra J. Iute 02, atua Jardim Menopole, na26. Iogradouro HO,d 11no lU
,

lunga, Lauro

de Freitas- Ba QUALQUERWPEDIMENTO DE ORDEM JURfDICA, CAPAZ DE

COLOfiAR EM RISCO A LOCAÇÃO DO MESMO.

Lauro de Ere tas/Bahia. 20 de Julho de 2018

Teresinha Rios Mendes

2,151.412/0001 - OT
ASSEX3AÇAU GAS CORAS KX/Alb DAL

(amigo CEle 42.7V>O

I



DECLARAÇÃO

Dec.aro para os rievide, lins e a quem interessar que a AbscEIAÇÀO DA5 IBMÄS SERVAS DO

E5PRITO SANIO. CNPJ 42 751412.7000103. aceito a renovaçao do contrata 077/2017 por

mas 12 meses, que tem por obyto a locação do imavel situado na Rua loteamento jardirn
nietropo

,
qd ) into 2. evai loteamento Jd metropole, re 2b - tinga

,
Laum de F-c:tas BA.

EtP 42 700-000. para 'unnonamen:o da Creche Vicente de

O

Muro de Fro n. 20 de u to de 2018

2am.412/ooo1 - oT
ASS BAÇAO DAL OBRAS SOCIAŒ DAS

IRMAD 5 ESMínTO SANTO

LAURO DE aggy e

O

ASSOCIAÇÄO DAS OBRAS SOLIAIS IRMA5 5 RVAS DO FSPIR TO 5ANTO
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PREFEITURA MUMCIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO DE LOCAÇÂO DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato,
mediante as seguintes declarações e cláusulas.

CONTRATON°: 077/2017

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitaçäo N°043/2017, art 24, Inciso X, Lei 8 666/93.

LOCATÂRIO: MUNICIPIODE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito público, com sede
e foro na Praça João Thiago dos Santos s/n°. Centro, Lauro de Freitas/BA, toscrito no CNPJ/MF
n° 13 927 819/000140, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos
Gramacho.

LOCADOR: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÄS SERVAS DO ESPIRITO SANTO, inscrita no CNPJ n°

42 751 412/0001-03, restdente e domicallada no Loteamento Jardim Metropole. Qd J. Lote 02.
(tinga. Lauro de Freitas/BA. Deste ato representada na forma dos seus estatutos sociais e ou
procuração em anexo, denominado CONTRATADO firmam o presente contrato de locação. em
obediéncia à Lei 8 666/93 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e
condiçöes, as quais aceitam, ratificam e outorgam

CLÅUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÂO LEGAL
O presente Contrato é celebrado com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93. de acordo
com o Processo Administrativo n°. 08918/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto deste contrato è a locação do smóvel situado no Loteamento Jardim Metrópole,
Quadra J, Lote 02, atual Jardim Metr6pole, n° 26, Logradouro H, Qd. J, Lote 02 , para
funcionamento da Creche São Vicente de Paula, Dodendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe
outra destinaçâode serviço pùbilco

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:
Constituem obrigaçöesdo LOCADOR:

CLÃUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
Constituem obogaçõesdo LOCADOR
I - Garantirdurante o tempo de locaçâo. o uso pacifico do imovel alugado,
il - Manter durante a locação a forma eo destino co móvel,
lli - Responderpelos vicios ou defeitos antenores a locaçâo,
lV - Exibir quando sokeitado os comprovantesrelatvos às parcelas que estejam sendo exigidas,
V - Recebero pagarnentodo aluguel nas condições pactuadas,
VI - Apresentar quitação ou recibo de pagamento com discamiração de importância pagas à
Locatàna, para efeitos do acompanhamentoda regulandadejundrea e fiscal
Vll - Fornecer declaraçäo atestando que näo pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de
ordem juridica capaz de colocar em asco a locaçâo, ou caso exista algum impedimento,prestar os
esciarecimentos cabíveis, melusive com a juntada da documentaçâo pertmente

,
para fins de

avaliação por parte da Locatána,
Vill - Informar a Locatána cuaisquer alteraçôes na titulandade do imóvel, melusive com a

apresentaçãoda documentaêãocorrespondente,



1 PREFEITURA MUNICIPAI. DE

LAURO DE*FREITAS

JX - Entregar o imóvel em perfetas condições de uso, hvre de quaisquer Snus que possam
impedir a execuçäo do contrato bem como recebe-lo ao final da locaçâo, após vistona realizada
por um representantede cada parte..

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATARIO
Constduem obrigaçõesdo LOCATÁRIO

I

- Servir do imóvel locado para uso convenoonado ou presumido, compativel com a natureza
deste e com os fins a que se oestina,
II - Pagar o aluguel nas condições pactuadas
lii - Solicitar e manter em arquivo os comprovantes de pagamentos dos aluguéis e demais
despesas realizadas;
IV - Entregar o Imóvel ao fim da locaçâo no Estado em que o recebeu conforme Termo de
Vistona salvo as detenorações decorrentes do set, uso normal, ou mediante indenização ao (à)
Locador (a) pelos juizos causados;

O V - Cumpnros regulamentosquando se tratar da habitação coletiva.
VI - Receber o imóvel, bem corno entregá-lo, após vistoria realizada por um representante de
cada parte;
VII - Levar imediatamenteao conhecimentodo (a) Lccador (a) o surgimento de cualquer dano ou
defeito cuja reparaçâo a este incumba, bem como as eventuais turbaçöes de terceiros;
Vill - Reabzar a imediata reparação dos danos venficados no imóvel ou nas suas instalaçöes.
provocadaspor si,
IX - Consentir a realização de reparos urgentes, a cargo do (a) Locador (a), sendo assegurado a
Locatána o direito ao abatemento proporcionaldo aluguel caso os reparos durem mars de dez dias,
nos termos do art 26 da lei n° 8.245/91;
X - Não modificara forma mtema ou extema do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito
do (a) Locador (a)

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÉNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem
contados do ato da assmatura, podendo ser prorrogado por convençäo das partes,
consubstancrada em Termo Aditivo

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O valor total da presente locação é de R$33.478,56(trinta e três mil quatrocentos e setenta e

oito reais e cinquenta e seis centavos), sendo o valor mensal de R$2.789,88(dois mil
setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
Parágrafo Único - O pagamento deverá ser efetuado no último dia de cada mês Os pagamentos
serão efetuados pelo Locatário até o 15" (decimo quinto) dia ùtil, a contar da data de recebimento
da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, mediante Ordem Bancána, em conta designada pela Locadora.

CLÁUSULA SÉTIMA - 00 REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Cláusula Sexta, do presente instrumento contratuat serão reajustados
anualmente com base no IGP-M acumulado, exceto na hipótese de onentaçäo ou critèrio
supervenienteestabelecidospor órgão(s) governamental (is) competente(s)

CLAUSULA OITAVA- DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrâo por conta da seguinte dotação
orçamentária: 03.1001.2216.33903900.04;03.1001.2216.33903900.01.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalizaçâo e acompanhamento da execução ao Contrato ficarão a cargo da Secretaria da
Educação, sem excluir ou reduzir a responsabilidadeda LOCADORA na forma das dispos des
esculpidas na Seção IV. Capítulo Ill, da Let n° 8.666/93
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Parágrafo Ùnico - O LOCATÁRIO, atravès da sua fiscallraçäo, rejeitarà no todo ou parte os
serviços executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLAUSULA DÉClMA -- DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato será rescindindode pleno direito, independentede notificação se
a) O LOCATARIO infringir obngaçâo legal ou descumpnr qualquer das Cláusulas do presente
Contrato
b) o imóvel locado for desapropnado
c) faléncia liquidaçâo judicial ou extrajudiosat concordata ou insoivéocia da LOCADORA.
requeridasou decretadas,
Parágrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos. a LOCADORA terà
direito apenas ao pagamento dos serviços efetivarnenteprestadose aceitos.
Parágrafo Segundo - Ficará o presente Contrato rescindido, de pleno direito. independentemente
de aviso ou interpelaçãojudicial ou extrajudicial e sem prejuizo das sanções cabiveis nos casos
enumeradosnos arts 78 e 80 da Lei n° 8 666/93

CLÄUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
Este instrurnento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos fatos est:pulados no art.

65 da Lei n 8 666/93 com as devidaspsMicanvas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -- DO FORO
Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas. Estado da Bahia, para solução de questöes relativas a

este Contrato, com expressa renúnciadas partes a qualquer outro. por mars especial que seja

E por estarem de plano acordo, assinarn, este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor a
forma.

Lauro de Freitas, 08 de Agosto de 2017.

Municípiode auf de Freitasí A i LOCATARIO
Sra Moem te assos G cho- Prefeita

SECRE RIA MUNICl AL D EDUCA O
Sr Paulo Gabd Soledade acrf

ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS SERŸAS DO ESPIRITOSANTO - LOCADORA

TESTEMUNHAS:

Pagina 3 de 3
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iNSTRUMENTO PARTTCULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA QUE, ENTRE SI CELEBRAM,
MANOEL DE JESUS TEIXEIRA, ENÉAS SANTOS
SOUZA E ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS DO
ESPÍRITO SANTO.

O MANOEL DE JESUS TEfXEIRA. brasilero. pedreiro, casado, RG n.

05608750 02 SSP BA, CPF/MF n 148 243 885 20, e sua Companheira,

ELISA SANTOS SOUZA, RG n. 03724507 41, CPF/MF n. 960 158 295 91,

residentes e domicihados no Municipio de Lauro de Freitas, neste Estado, no

Loteamento Jardim Centenário, Quadra " L", lote 30, Itinga, e, ENEAS

SANTOS SOUZA, brasileiro, , casado, pintor, RG n. 05832220 56, CPF/MF
a. 332 139 305 04, e sua Esposa. ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA, RG

n 03724507 41, CPF/MF n. 786 722 015 15. residentes e donneiliados
também no Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, no Loteamento
Jardim Metrópole, Lote 02, ITINGA. doravante denominados simplesmente
PROMITENTES VENDEDORES, e, do outro lado, ASSOCIAÇÃO DAS
IRMÃS SERVAS DO ESPÍRITO SANTOS, CNPJ n. 42751412/0001 03,

com sede e foro no Municipio de Jacobina, neste Estado, no caminho 16 casa

05, Jacobina IIL e com representação neste Municipio de Lauro de Freitas, no

Jardim Metrópole,Quadra "H" Lote 89, Itinga, representada na forma de seus

atos constitutivospela sua Presidente, fr. TERESINHA RIOS MENDES,
brasileira, religiosa, solteira, RG n. O1228832 25 SSP.BA, CPF/MF n. 167 153

905 25, adiante designada simplesmentePROMISSÁRIA COMPRADORA,
resolvem firmar a presente promessa particularde compra e venda de acordo
com as seguintes cláusulase condições que mutuamente aceitam e outorgam:

CLÄUSULA PRIMEIRA: Declaram os PROMITENTES VENDEDORES
que são senhores e legitimos possuidores, em mansa e pacífica posse, livre e

desembaraçada de õnus de qualquer natureza. do imóvel designado pela area

de terreno e to s ali e s i tifica oo o



02 da Quadra " J" integrante do Jardim Metropole,Itinga, Municipio de Lauro

de Freitas, neste Estado, com as seguintes medidas lineares e confiontações:

área total de 304,50 m2 ( trezentos e quatro metros e cinqüenta centimetros

quadrados), aproximadamente,tendo 11,00 tu (onze metros) de frente, 31,50

(mnta e um metros e cinqüenta centímetros) de frente a fundo pelo lado

direito, por 26,50 m (vinte e seis metros e cinqüenta centímetros) de frente a

fundo pelo lado esquerdo, com 10 m (dez metros de fimdo). Da citada área

constam as seguintes benfeitorias· 01(uma) casa constituída de 02 (duas) salas,

03 (trës) quartos, 02 (dois) banheiros e 01(uma) varandade frente; aos fundos,

se encontram edificados 02 (dois) quartos e sala com banheiros, além de

outras pequenas construções inacabadas. Tal bem foi havido pelos

PROMITENTES VENDEDORES nos termos do Instrumento Particular de

Contrato e Compromissode Compra e Venda firmado em 21 de dezembro de

1979, com Metropolitana Empreendimentos imobiliários Ltda., CGJ u.

14.373.039/0001 69, conforme cópia que passa a integrar o presente

instrumento como se nele transcrito. E nessa qualidade o vende, em

CARÁTER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, à PROMISSÃRIA
COMPRADORA, pelo preço certo, ajustado e convencionado de RS

15.000,00 (quinze rail reais), a serem pagos da forma seguinte: a importância
de R$ 12.000 (doze mil reais) serå devida ao SEGUNDO PROMITENTE
COMPRADOR, Sr. ENEAS SANTOS SOUZA, vez que é declarado ser o

mesmo possuidor de todas as benfeitorias que se encontram no imóvel e já
enumeradas acima. O pagamento da referida quantia sera efetivado atraves de

02 (dois) cheques, um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outro no de

R$ 1.483,26 (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos)
identificados pelos números 08390 1 9 e 083905 1, respectivamente,ambos
da Conta Corrente n. 40.261-3, Ag. 2866 5, do Banco do Brasil S.A. a

importäuciade R$ 516,74 (quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro
centavos) abatida do Cheque de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destma-se ao

pagamento do consumo de energia elétrica e fornecimento de água e

pagamento de IPTU atrasados; o saldo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
é devido ao PRIMEIRO PROMITENTE COMPRADOR, Sr. MANOEL
DE JESUSTE1XEIRA, vez que o mesmo è proprietàrioda discriminada área

onde se encontra edificada as citadas benfeitorias, sendo o pagamento
efetuado também através do cheque de n. 083903 5, da Conta Corrente n.

40.261-3, Ag. 2866 5, do Banco do Brasil S A .
Recebidas as importânciasora

indicadas e ajustadas, os PROMITENTES COMPRADORES dão plena.



geral e irrevogável quitação da presente transação, nada mais havendo a

reclamar em quaisquerJuizos ou Instäncia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A PROMISSÁRiA COMPRADORA sera

imitida na posse do já descrito e caracterizado imóvel, no prazo improrrogável

de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O não cumprimentodo quanto estabelecido na

cláusula anterior, implicara no desfazimento da presente promessa de venda e

compra, obrigando-se os PROMlTENTES VENDEDORES a efetuarem o

reembolso iniediato da quantia ajustada, acrescida de correção monetária e

juros, bem como o pagamento da multa contratual de 20 %(vinte por cento)

sobre o seu valor totat

CLÁUSULA QUARTA É de obrigação dos PROMITENTES
VENDEDORES a entrega do imóvel objeto do presente instrumento,livre e

desembaraçado de ônus de qualquer natureza, inclusivecom o pagamento de

todos os tributos incidentes sobre o mesmo, quais sejam, IPTU, taxa de Luz e

água entre outros, atè a presente data

CLÄUSULA QUINTA: Todas as despesas com a lavratura da escntura

definitiva correrão por conta exclusiva da PROMISSÁRIA
COMPRADORA, incluidos o pagamento do ITIV, Laudômio e Castas

Cartoránas.

CLÂUSULA SEXTA Declaram os PROMITENTES VENDEDORES, sob

pena de responsabilidade civil e penaL que sobre o imóvel ora transacionado
não incidem ações reais, pessoais, reipersecutórias e de änus reais ajuizados,
ou qualq 'er outro procedimento judicial que venha a afetar a transmissão do
dominio.



CLÃUSULA SÈTIMA: A presente Promessa de Compra e Venda é

irretratavel e irrevogávelpara as partes.

CLÁUSULA OITAVA: As partes elegem o Foro da Comarca de Lauro de
Freitas para dirimir dúvidas e ou suprir omissões acaso existentesno presente
instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privnegiadoque seja.

E por estarem acordes, assinam o presente mstrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, perante as testemunhasque ao final se identificam.

Lauro de Freitas, 19 de Julho de 2000

ANOEL JESUS TEIXEIRA

Lauro de Freitas - Ba bos ora3 5 5

ELISA SANTOS SOULA

Lauro de Freitas - Ba

Lauro de Freitas - Ba -)

TESTEMI I S:

Pe. MllCáEL SCHKLPE
RNE a. V 132497-0
CPF/MF a. 879 934 10

ADRIANO EDES CHAGAS
OAB.RA 9207



ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DAS RA OCIAIS DAS IRMÃS SERVAS
. DO I'SP' O NTO

CAPl l ll Of - NA TU RELA E EST i

Artigo I" A Associaçän és Obra, Soaal ervas de Espinto Santo e uma sociedade mil sem
fins económicos. de namr a Elantrop cente e educaeroval

Artigo T' A Sede e Forum Jesta Associação das Obras Somais Irmäs Servas do Espirito Santo se
encontra no mmucipio de Lauro de Freitas CFP 42 700-000, Rua João Obdias Met:rs. ½rdnu
Mets pale, Gl J Late 02 - Innga
Nua duraçäe e por tempo indeternunado e seu quadro social terá numero tbmitado de >Alas

CAPITCLO II - DAS FINALIDADES E FL NÇÕES

Artigo 3" Associação das Obraa Sociais Irmãs Servas do Espmto Santo tem por tinahdade a formação
mtegral do ser humano em todos as a>pectos sociaL rebposo, profissional, criativo e enhoraL usando
sua melhor participação na ialmba, trabalho, comumdade e sociedade Esta se destaca a trabalho com
enanças e adolescentes

Artigo f' Para atende; melhos as necewdades das ilmuhas de baixa renda foi enado o Centro
Commnario da Cuança e do Adolescente -- São Vicente de Paula com o lema - A seruço da ada" co
ahng.o que atende as enanço em situação de nsco. abandonadas pelas famfhas

Paragrafo Unico Associaçào das Obras Sociais frmãs Servas do Espinto Santo atingira seu objetivos
sem disenminaçào de raça. credo, cor, sexo ou condição social e não terá nenhum carnter de suiedação
pohuca parndária

A rtigo 5"

a) A.,sociaçào das Obras Sociais irmäs Servas do Espirito Santo poderá reahair conWaios e

parcengs com orgãos pûbhcos, instituiçòes pnvadas ou internacionais com o objetivo de ajudar
a 'eução das suas Snahdades,
artiapar dos orgãos dos poderes pubbcos ou pnvados nas polneas de assistäne:a e foroição

social. profissional das pessoas de bama renda

( APlTULO 111 - DOS SÒ(.1OS: DIREITOS E DEiTRES - Admissão, Demissän e Exclusão do
Associado.

Artigo 6" Associação das Obras Sociais irmãs Servas do Espmto Santo podera ter outros assochdos
ale das irm:ly Jesde que sepan afinados con a espinto e finahdade da mesma e 3Ceitem o presente o

presente estatuto

Artigo ? Dos Associados

:n Adanssão no <piadro de astociados se da pela apresentação da ilcha cadastral com os dados do
assue2ado e aprovação da Diretona

bi A demissão ocorrera se a associada deixar de cumprir o estamto interno ou sobellar o seu
deshgamento do quadre n:cial

e: A exclusào acomecera quando a associado der motivos graves e se esgotar Todas as tentantas
pa ua pemianëncta:egular no quadre social.

CO



d i fa associados 050 responderão nem subsidiana ente pelas obrigaçòes assonndas pela
Associação, cabend Ihe teleurso desta de sgo.

Artigo 8" O quadro de sócio? Asš<
" '

lats hmãs Servus do Espinta Santo sern
composto de Gräs) categonas de sócios

a) Efeuve Aqueles q'S participara bléia de fundaçào da associação
b) Cooperador ou Con umte .

'
soas que aceitam os fundamentos e únahdades da

Assomação e pagam um as são aduutidas apos a fundaçän
c) Benementos Suo os que oferecem bens ou semços de valor sigmficativos para A;wcução

Artigo 4" S$o deveresdos Socios

at Cumpar e relar pelo cumprimento do preseme estatuto
b) C'olaborana expansäa eo aperfeiçaamento das atividades
c; Pagar as mensahdades proposta pelos sóctos
d i P:estar apoio mteleewal e moral a Associação
e: Participar dos encontros de formação e sole;udade
ti Assuma, amar e pror:per a Associação

Artigo 10" São direitos dos Socios.

A) Votar e ser votadosdesde que estejam cui pleno gozo dos direitos sociais
h) Participar dos eventos protnovidos pela Instituição
c) Fazer parte dos movimemos da Associação em todos os níveis
d) Convocar assembieta coin a representação I 75 dos associados.

Artigo I 1" Os somos efetivos tem o direito a voto e eleição em todos os rivers. contorme a estatuto e

recimemo mieme da Enndade

Artigo 12" Ch socios cooperadoresnão tem duelto a moto e rile podem ser eleitos para cargo de direção
da Assocraçào das Obras Soen:s Irmäs Seisus do Esptnto Santo

Artigo 13° A fihaçña de um socio cessa por motivo de falecimento. alem disso, por wmmcia
schmtaria, por ehmm ño ou exclusño

Parágrafo ]" Os socios que desejarem renunuar deverdo pnmetramente clunpar con: suo abngaç es
tinanceaas e entregar a sua c.utena de seco da Associação

Parágrafo 2° Os sectos que cometerem faltas graves contra os ideais da Assomação poderão ser
excluidos do quadio somal pela diretona, cabegdo-lhe recursos desta deasão em pnmeira mstanaa a
assemMeta geral da associaçäo e em segunda'mstancia para a diretona da Associaçäo da, Obras
Seemis irmas Ser vas do Espinto Santo

Parágrafo 3" Ocorrera exclusào depois de ter esgotado todas temauvas para a sua perruanene:a regt ar
n uadro social desu Assoma ño



UwlTUI,O IV - DA ORGAN1ZAÇÃ TRATIVA

Artigo 14" Associaçào das ( thms Sociais (p Ëš Servas do Espirito Santo serà adnumstrada pehp
segumies cigaos

al Assembleia G
b.i Chretona Exec ção
e i Conselho Focal

Artigo 15" Fsta diretona tera uma duração de 5 tcmco) anos podendo ser reeleita nñ final da seu

mandato por mais um penado consecutna

Artigo 16" A assembleia gerat orgilo soberano da Associaçño e constituída pelos sòaos efetivos e

reumr-se á tuna set por an ,
em carater ordinano, sempre que a diretoria, ou 15 dos socios cí'etivos,

ou matoira do Conselho Fiscal pulgarem necessano

O Artigo 17° A consecaçüe des accios para a assembleia sera feita pelo Presideme, por edaal cara emco
J:as de antecedencia pubbcado na sede e locais nunimentados

Artigo 18" A assemblem sera mstalada pelo presidenteou, em seus unpedimentos pdo nee-presidente,
com a presença mimma em punetra convocação de pelo menos 23 de sóctos efetnos ou em segunda
convocação com qualquer numero

Artigo 19" A Diretona agira salidamente com a presença de metade mais um dos seus membros e

dehberar por mawna simples de voto

- Artigo 20 Qualquer memblo da Duetotu podera ser desatuido pela assembléia extraordmana desde
yde não compareça por tre, reamòcs consecutivas sem justificanvas

Artigo 2P E compeúnc:a parada da assembleia geral ord:nana em eleger a diretona ape o prazo de

n

econas aue tatutociaçän
das Obras Sociais Irmas Servas do Espirito Santo

a) Animar e supervisionar todas as atividades da associação dentro dos lunates dos estatutos
sociais. do regimento mterno e instrumento de trabalho aceitando as leis vigentes no pais,

i

submetendo-sea elas.
bl Nomear e admiur funcionário de acordo com as leis trabalhistas vigentes do pass

e i Admitir e demitir socios e cooperadoresbenemeritos.
d) Programar e fazer executar as atividades relacionadas com o cumprirnento das finahdades da

associação. y
et Apresentar a assemblém geral o relatorios das atividades eo balanço geral do exercicio anterior
f) Resolver os casos omissos.

CAPITULO V - A DIRETORIA É COMPOSTA
a) Presidente e viet - presidente
b i Tesoureiro
e) Secretario
d) Conselho Fiscal

Artigo 23 compete ao presidente

a) Consocar e presidir as reun10cs da diretona e convocar as assembleias germs 70 '



b) Apresemar a m«ituição ativa e paseva, em juíz ou fora dele
c) Constituir procuradores, mdicados pela direton
d) Assmar com o tesoureiro o móvmiento finang da associação
ej Representara Associação em tod i os atos reahzação de todos os seus objetivos bem

como delegarpoderes a quemÄe a co
~

nte
f) Concretizar convémo ac do tidades com empresas púbbeas ou pmmias.
g) Angariar e receber fun i s meios que as atividades programadas

eugarem
h) Assmar qualquer docum¢ o responsabihdadesda assocaçào ,sela ou não

financeira corn o" °

10, embros da diretona

A rtigo 24" - Compete ao vice- presidente

a) Auxihar o presidente e substitui-lo em todas as suas atnbuições, nas ausencias,
impedunentose recusas.

Artigo 25" - Cpmpete ao tesoureiro

a) providenciar a arrecadaçãodas comribuições, anuidades e quaisqueroutros s alores, efetuar

O depósitos bancános, prestar contas mensalmente. por ocasiões das reumòes da diretoria e
manter a escrituraçàode acordo com a legislação ngeme.

b) Superintenderos serviços de contabilidades e apresentarbalancetes e balanços.
e) Assmar com o presidenteos documentos baneanos.
d) Emmr os recibos pelo recebimento das contribuiçòes dos associados.

Artigo 26° - Compete ao secretáno:

a) Secretariaras reuniões de diretona e das assemblèias geraís e lavrar as competentes atas_
b) Conservar em dias e em ordem correspondênciase os documentos da associaçào
c) Assinar con espondãocia quando autonzado pelo presidente.

CAPÍTULO iT - DO CONSELHO FISCAI

Artigo 27 - O Conselho Fiscal serà composto de trës titulares e trës suptentes de soctos efetivos
eleitos pela assemblöia geraljuntamente com a diretona tendo o mandato de cmco anos, sendo
permitido a reeleição dos seus membros.

Artigo 28" - Gumpete ao conselho fiscal:
e

Exanunar semestrahnente e dar parecer sobre a escaturação balancete, balaço e relatóno da
diretona

b) Dar sugestöes que usem o desenvolvunentodos recursos financetrosda Associaçäe das
Obras Sociais - Irmàs Servas do espíritq Santo
c) Fiscahzar e emitu paiecer sobre as contas da associação.

CAPÍTUI O VII - DO PATRIMÔNIOAS FONTE DE RECURSOS RENDA E SEU
REGIME:

Artigo 29° Constitui o parnmònio da Associaçào das Obras Sociais - Innâs Servas do Espirito
Santos bens móvel e imóveis adquiridos ou que venha adquinr por doaçòes, transferências de
bens. direitos, trabalhoprestado pela associação

A rtigo 30" - As fontes de recursos da Associaçúo das Obras Sociais - innäs Servas do Espinto
Santo serão provementesde contnbuiçöes soluntánas, doações, promoçõesde eventos subven es



pubheas ou particulares, alugueis, prest òes de rviços, contnbuições dos associados,
mensahdades e demais beneficios ori dA pammomo da prestação de semços

Artigo 31° - As verbasserão ente nas alnidades da Associaçäo

Parágrafo I - O eseptual "supe a no cada exercicio sera aphcadona expansão e melhona
das suas atividades.socims . #

Parágrafo 2'- Nghaverá ou dmdendo entre diretores e associados

Parágrafo 3 - É vedado o envio de dmheiro para fora do pais

CAPÍTTLOVIII - DAS DISPOSlÇÔFS GERAIS

Artigo 32°
- Não poderá haver parentesco ou vinculo matrimonial em membros de uma diretona

O mesmo croerio vale para fimcionários com diretores da Entidade.

Artigo 37- È vedadaa remuneraçàosob qualquer forma ou titulo dos membros da diretona e do
conselho tiscal pelo exercicio do seu mandato, bem como os sõexos da Associação nos ternos da
lepslaçào em uger

Artigo 34° os volmtanos não tem sinculo empregaticio não recebem remtmeração da Associação

Artigo 35° - A dissoluçào da Associação só será possível em reunião da assembléia geral
extraordmàna especialmente convocadapara esse fim com dois terço dos associados presente.

Artigo 36 - Com a dissolução da Associação o Patnmòmo sera destinadopara a Orgamzação
Religiosa das Irmås Servas do Espinto Santo ou na sua eventual mexistôncia á época, a uma
entidade congënere.devidamenteregistradano ConselhoNacional de Serviço Social, com sede e
atindades preponderanteno estado da Bahia .

Artigo 37"- O associado que accitar onculo empregaticio com a associação sera desligado do
quadro social podendo ser remtegradoao quadro social após o desligamentodo quadro de
empregadose aprovação das contas do periodo o em que esteve empregadona associaçäo

Artigo 38° - O preseme Estatuto Social entraráem vigor após o seu registro no respectivo
Canóno de Títulos e Doaunentos desta Cidade:

r¯¯
I ó de Freitas, 05 de maio de 2006-05-06

' Cada membro da Assapação das Obras Soegos - frmãs Servas do Espinto Santo há de se tornar

= Um cristAo autêntico
• Um trabalhador competeme
= Um pai de faruha responsavel
= Um cidadão consciente

Os fundamentosdesta Associação estão na inspiração e força de três fontes:

A Pessoa eo Evangelhode Jesus Cristo
= A Doutrina Social da Igreja
a A Obra dos seus Fundadores



Lauro de Freitas-Ba 05 de io de 2006

Teresinha Rios Mendes
Presidente

Secredria

Ad gad



ATA DE MUDANÇA DA RAZÄO SOCIAL E ELEIÇÄO E POSSE DA ,

DIRETORIA DA ASSOCIAÇÄO DAS IRMÃS SERVAS 90 ESPIRITO
SANTO, CONFORME LEIS: 10.406/02.

Aos três dias do mês de maio de dois mil e seis às dezesseis
horas,na sede da Associaçäo das Irmãs Servas do Espirito
Santo,situada na Rua João Abdias Motas,Jardim Metrópoles,Quadra J

Lote 02-Lauro de Freitas/Bahia, reuniram-se a maioria dos membros
,

com a finalidade de :a) MUDANÇA DA RAZÃO SOCIAL; b)
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA, c) O QUE OCORRER.
Declarada aberta à sessäo pela presidente em exercício irmä

Terezinha Rios Mendes, foram discutidos os asuntos acima
mencionados com o resultado: item "a", fica definitivamente a Razäo
Social para ASSOCIAÇÃCAO DAS OBRAS SOCIAIS DAS IRMÃS
SERVAS DO ESPIRITO SANTO. O mesmo será registrado no

Cartório de Títulos e Documentos Civil,neste Município de Lauro de

Freitas e todos concordaram com a mudança, Dando continuidade a

pauta, o item "b" foi feita a eleiçäo da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal desta Associaçäo das Obras Sociais das Irmãs
Servas do Espirito Santo.Com o resultado: para Presidente ficou
eleita, Irmã Teresinha Rios Mendes;Vice Presidéncia irmä Nilzete

Carneiro de Oliveira,Tesoureira Irmã Cristiane Rosaria da
Silva.Secretaria Irmã Raimunda Francisca dos Santos por um periodo
de cinco anos,podendo ser reeleita por mais um periodo
consecutivo.Conselho Fiscal-Titulares: Gildásio Lopes
Cerqueira,Lindinalva Costa Nascimento. Alaide Teixeira da Silva
Suplentes:MarleneFerreira de Araújo, Margarida Rios de Souza,Jacira
Vieira Santos também por um periodo de cinco anos,podendo ser

reeleita no final do seu mandado por mais um periodo executivo_Logo
em seguida foram empoçados: a Direçäo Executiva eo conselho
Fiscat desta Associação das obras Sociais das Irmãs Servas do

Espirito Santo.Nada mais tendo a ser tratado lavrei a presente ata que
depois lida e aprovada será assinada por todos os presentes



Comprovantede Inscrição e de SituaçäoCadastral

Contribuinte.

Con1ra os dados de Identificaçâo ca Pessoa Jundir..a e se houver qualquer dwergencia provecene.e unto à

RFB a sua a:uabzaçäo cadastral

A informação sobre o porte que consta neste comprovantee a declarada pelo contnbuinte

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

vr--::o : « COMPROVANTEDE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO osse-- --

42]S1.412/0001-03 24/08/1994
MATRI2 CADASTRAL

NLNL :Yo-**
2

ASSOCIACAO DAS OBRAS SOCIAIS DAS IRMAS SERVAS DO ESPIRITOSANTO

ISES I
|

DEMAIS

94 914¾00 - Auvidades de organi2ações ranglosas ou mosoficas

N&o informada

399-9 - Assoctagno Privada

r i e a a & JUM-R a a O' Liver 1:
R JARDIM METROPOLE 02 OUADRA J

42.700-000 t ITINGA LAURO DE FREITAS BA

Aprovadopela Instrução Norrratwa RFB r i 634 de 35 de aio ae 2016

Emaido no dia 01/08/2018 as 17:20:35 data e hora de Brasihat Dagina ilt

Consulta OSA - Cacital So al o far

A RFBygradece asua visita Para inEarmações schre politica de prh acidade e uso. s gegi
Atualize sua págig



Receita Federal
CER TIDA O

8 MINISTÉRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÁONEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOSAOS TRJBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIÄO

Nome: ASSOCIACAO DAS OBRAS SOCIAIS DAS IRMAS SERVAS DO ESPIRITOSANTO
CNPJ:42.751.412/0001-03

Ressalvado a diretto de a Fazenda Naaonal cobrar e inscrever quaisquer divicas de
resoorsaollidade do sujeito passvo acima icentificado que were, a ser acuracas e cerincado gue
não consta, penoëncias em seu non-e reiahvas a creditos totutanos adrnirastrados cela Secretana
da Receita Federal do Brasil (RFB: e a irsençòes er, Dw.da Atwa da Ursäo (DAUt junto a

Procuradona-Geralda Fazenda Nacional :PGFN

Esta Demdäe e Valda para o estabeleomento rnainz e suas f i a.s e ro caso de en:e federalvo para

todos os órgäos e fundos púclicos da admin straçäa direta a ele v r-ulados Refere-se a seuação do
SL eito passivo no äPloito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contabuiçöes soma:s orevistas
nas al neas 'a' a d da paragrafo unico do art M da Lei n° 8.212. ce 24 de julho de 1991

A acetação desta certsdåo esta condicionada a venficaÇão de sua autenticicade na imerret nos

enderecos <htto //ri, gcv br> ce <http :/wwa pgtn gov br>

Gen dão emit da gratuitamentecom base na Pomana Con;unta RF B/PGFN o" 1 751 de 2/10:2014
Erntida as 14 20 53 do o a 08/05:2018<hora e cata de Brasila>
Valida ate 04:11/2018
Codigo de cordrale da ce däo A30C-0B8L2255.33FB
Qualquer rasura ou emenda invalideráeste documento.

Nova Consuta '

'Q



ae<eita Fe<terai
CER TIDÃ O

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Conbrmaçao de Autenticidade da Certidào

CNPJ :
42 "Si 412:0001-03

Data da Emissao :
08:05:20 18

Hora da Emissão : 14 20 53

Código de Controle da Certidäo : 430C 0581 2295 33FB

Tipo da Certidäo : Negauva

emdão Negativa em aca em M:05:2018 com variado e 04 20 i S

O



(,tW ER.NO DO 151 ADO DA ilA IIIA EmissãoC05/07/2018 08:29

Ni CRE I ARIA DA FAZIDDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Crr dão N 20181584016

kwfM l \f \OD is ORR u kO( I tis D \¾ IR\l t FR\ \% DO I *1'

Fica certificado que née constam, aid *presente data pendáricias de esponsabilidade da pessoa nsion oujWidica abíma
denlacada relauvas ups tributos adninistrados por esta Secretarà

Esta teniaba engloca todos as seus estabelecimentes quanto a inox stcrea de Deb tos rol-sive os asentos na Divida
At va de ran-petencia ca are:aradoria Geol da E2tace essa vact u diréito da Fazenna PublKa do Fetado na Flah:a

cetrar cuaisquer debfus Le «resi a ser opueds vesteuermente

Erdca eo 05:07:2015 Cor orroe PortaEa n 515:09 sencr: valida oor 60 cias co-tados a cartir da cata de sua
issao

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADANAS INSPETORIAS
FAZENDÀRIASOU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br

V3tid3 CCT 3 30'ese31¿içãn rwig.mirt 1; 2:40 1141 al ije msUI C c: E QU no GNEJ d i

necreana da Reœ1a Federal do Min s ena da renda



LO\fR\O DO thTADO DA HAHIA

NFORFTARIA 04 FA7FND\

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Geo doo N" 20181684016

Emitida pela Secretaria da Fatenda do Estado da Bahia para e contribuinte

RER SOC AL

6%Otitt ADDOOBRib½O(141%D IRif NERiMBOINPINITOM

v'JE:PIÇAC EST<dC UN

41.11 412 INielAG

0
CERTIDÄO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N
" 918|99 EM 05/07/2018 VALIDA ATÉ 03/09/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURD DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURO Og Coordenaçào Tributária
FREITAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DiVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certidäo passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (^) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadação, datada em 05/07/2018.
sob processo de n°

.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Fisica i Juridica
SSOCIACAO DAS OBRAS SOCIAIS DAS IRMAS S DO ESPIRITO SANTO inscrita no CPF/MF ou

CNPJ/MF sob o n°. 42751412000103. atual contnbuinte do imóvel de inscriçäo municipal n°

43082000260000, situado a RUA H N° 26 BAIRRO ITINGA FL QUADRA JOOO LOTE: 00002
LOTEAMENTO 8 - LOT JD METROPOLE encontra-se quite com os tnbutos municipais referentes ao
imóvel aqui identificado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer débitos que
venham a ser apurados postenormente, conforme estabelece o art 210 §3°. da Lei Complementar rf
621/90 - Código Tributârio e de Rendas do Municipio de Lauro de Fre tas

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu.
,

lavrel a presente om 05/07/2018 08.27 59, a qual vai

asssmada e conferida por mim, encerrada e subsenta pelo Diretor do Departamento de Receita e

Arrecadação

Código de Controle: 049968000029448720180705
itida via internet,as 08:27 58 hs, do dia 05/07/2018

alidade: 90 dias.

OBSERVAÇÀO:
- A aceitação deste certidão está condictonada a venficaçäo de sua autenticidade na internet. no endereço
http.//se az laurodefreitas be gav br,
- Qualquer rasura ou emenda invaliderá este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administração Tributária

LAURODE Divisão de Divida Ativa
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÀO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,05 de julho de 2018

Na Certidão: 1/2018
Inscriçäo: 43082000260000
Contribuinte: ASSOCIACAO DAS OBRAS SOCIAIS DAS IRMAS S. DO ESPIRITO SANTO

Data de Emissäo: 05/07/2018

Data de Validade: 03/10/2018

Código de Validação 049968000029448720180705

Còdigo de vahdaçäo de emissão de Certidão Negativa rattficado via Web - http;//sefazJaurodefreitas.ba.gov.br

e



CERTIDÄO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Non c: ASSOCIACA DAS OBRikS SOCIA.LS LAS RNAS :3 RVAS D E: TIRIT

SIGTIO ffŒf5:.Z E FILTATS
CNEJ: 42.~751.-112 2001-22
Cert d§o n=

: 153244044/2018
Expedi Go: 04

0¯; ille, -tm ::.:24:3
va·.idade:

36 12/2e]a - ie ce=·-c. e oi=÷nea ciias, os da data
de rua expediçäo .

O lertil co-se que Assoc1AcAo DAs oaxAs soCIAIS DAS IRMAS SERVAS DO

ESPIRITOSANTO (MATRIZEFILIAIS). Ini II:.'al EC CETJ Ecc CL

42.751.412/0001-03, NÃO CONSTA à :I R : '

':¯¤1 na i- D÷7ederes
Trabalhisias.
:erri:ièc emitida cara base no art. 642 A -la consolida;ä: das lois ao

Irabalho, ac.tesc÷: .-ido nels Le: n° 12 440, de 7 de julho de 20¯.¯., e

na F.eso'.ugh] AdTitlistral iva i 14 ? 2 -11 06: Tribald i Bucel .:.a i

Irabalho, e 24 de agosto de 2011.
¯:i; dados constantes des a certidio sä: de responsati..idade dos
Tribar:aie do TrabelPD: e ontä a-Jaiizados ar.4 2 .dois: 51.as
anLoriores à data da sua excediwä ,

No caso de pessoa jt.Lridica, a Cortidúo JLesia a erapies.: E re, aëä
a rodos os seus estabelecimer.Tos, agên:-iää au filiais.
A aceitacá des a certi lão cor.diciona-s÷ ä verifi:-ação de sua

certidão emitida gratuitamer.re

INFORMAÇÄO IMPORTANTE
E:o E-inco Nazional de i .ed res Trabalhistas :::nizam os dados
necessários à identif icaçúo das pessoas ryt.orais e iurídicas
.n÷.diciplerites persnre a Jusriga ao Tr-tba_Lo quant:: ãs obr .ga es

estabolee._das em se: tença condensti.ria t.ransita.Sa ort Julgado ou e,

azorios Budi.Ilais traba.H:s: s. i:. lusive no :::¯:ernente ao

roco hraient.:n; nreviden iários, a horordrios, a custaa, a

omol .lentos oc a tecolliment.oo deterr::inados em ici; ou de::Uriuntes
io execugäe de -..::::ca :ir:aados perante o Ministörso Foo ice B

Trabalho c. omiaal ..:. illaÇão. Fr via.



V

CAIXA
Certificado de Regularidadedo FGTS - ORF

Inscrição: usialvaco: n

Razão Social: AssociacAo ans Ipes ser...ss oo E5 IRÏTO SANTO

Nome Fantasia:15ES
Endereço: CA CAMINHO 16 5 JACCELA ll - bËDE JACOBINA / M i UN

000

A Caixa Económica Federab no uso da atnbuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situaçào regular perante o

Fundo de Garantia do Ternpo de Serviço - FGT5.

O presente Cenificado näo servira de prova r_ontra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contr buicócs e/ou encargos devidos, decorrentes
das obngações com o FGTS,

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018

CertificaçãoNúmero: 2018072604383486268435

InformaÇào obtida em 02/08/2018, às 08:12-35.

A utilizaÇão deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à venficação de autenticidade no site da Ca.xa:
www.caixa.gov.br
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0298 2018 SERVICOS AD DADA

28/02/2001 a 31 03/2001

$i/Di 2001a 28/02 2001

71
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PREFEITURA MUNIOPAL DE

LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIAÇÃODE

IMÓVEL URBANO

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃODE IMÓVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente
Eliana Santos 5ouza (SEOUR) - Membro

Marilia Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro


