
Disponibilizar mecanismos de controls semestral dos relatorios de atividades preenchidos

pelo Supervisor de estagio da Contratante;

/ Informar a Instituigao de Ensino a emissao do relatorio de atividades, desde que

devidamente preenchido pela Contratante;

s Controlar a informagSo e disponibilizar para a Contratante e para a Instituigao de Ensino

a conclusao da formalizagao do Termo de Compromisso de Estagio;

s Controlar e acompanhar a atualizagao do piano de atividades que ocorrer& por meio de

Termos Aditivos;

s Controlar e acompanhar a elaboragao do relatorio final de estagio, de responsabilidade

da Contratante;

s Disponibilizar, na modalidade a distAncia, cursos gratuitos para os estagterios, por meio

do CIEE Saber Virtual;

s Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTIrNCIA AO ESTUDANTE - FAE, em casos de

acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pela Contratada que estiverem em

estagio nas dependences da Contratante,

s Avaliar o local de estagio/instalagoes da Contratante, subsidiando as Institutes de

Ensino conforme determinagao da Lei;

3- Investimentos

s A Contratante pagara, mensalmente, a Contratada, uma contribuigao de R$ R$ 22,00 (vinte

e dois reais) por estudante / m6s, contratado ao abrigo deste Contrato, e ativo no banco de

dados do CIEE

s Validade da proposta: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagao

PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAQAO DE PREQOS- TAXA OPERACIONAL

Quantidade de

estagiarios

Taxa Operacional por

estagiario

Taxa mensal Taxa anual operacional

(Cx12)operacional

(C=AxB)(A) (B)

500 R$ 22.00 R$ 11.000.00 R$ 132.000,00

r?|
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PLANILHA GLOBAL

Valor
Unitsrio
Estag.

Valor total
anual

Quart Taxa
Adm.

Valor total
mensal

Period Escoiarida
ESPECIFICAQAOITEM

de t.o

Estagio de interesse curricular
nao obrigatorio que devera ser
desenvolvido em ambiente de

trabalho, que possibilite a
preparagSo do estagiario para

o trabalho produtivo, ter
carater de complementag3o

educacional e de pratica
profissiortal planejado,

executado, acompanhado e
avaliado em conformidade com
os curriculos e horSrio escolar,

tern como ser capaz de
proporcionar a aplicagao de
conhecimentos teoricos e

aperfeigoamentos cientificos e
de relacionamento humano,
nSo acarretando qualquer

vinculo empregaticio com a
Prefeitura de Laura de Freitas.

R$ R$R$ R$
Medio 58 537.312,0022,00 750,00 44.776,00

fr 12
Meses
(doze

meses)

1

R$ R$ R$ R$
Superior 442

22,00 950,00 429.624,00 5.155.488,00

VALOR TOTAL ANUAL
v R$ 5.692.800,00

==>
Obs: O valor unitario corresponde: A bolsa auxilio mais o auxilio transporte do estagiario.

Salvador, 07 de outubro 2019.

\\
Al ,
Alessandro M no Attina

S.V

ENDEREQO: Rua Tabapua, n° 540 - Itaim Bibi, em Sao Paulo. CEP: 04533-011 Telefone : 11 3040-9800
Com unidade de operacao em Salvador/BA - Telefone: 71 2108-8904/8923/8910

Centro de Integragao Empresa Escola -CIEE

O'

CNPJ: 61.600.839/0001-55
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral03/10/2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

30/08/1966
NUMERO DE INSCRIQAO
61.600.839/0001-55
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

PORTE

DEMAIS
TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CODIGO E OESCRigAO DA ATtVIDAOE ECONOMICA PRINCIPAL

88.00-6-00 - Servigos de assistencia social sem alojamento

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

94.30-8-00 - Atividades de associagdes de defesa de direitos sociais

CODIGO E OESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
399-9 - Associagao Privada_

NUMERO COMPLEMENTOLOGRADOURO

R TABAPUA 540

UFMUNICiPIO
SAO PAULO

CEP BAIRRO/DISTRITO

ITAIM BIBI SP04.533-001

ENDERECO ELETR0NICO
ASSUNTOSFISCAIS@CIEE.ORG.BR

TELEFONE

(11) 3040-9800

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

09/02/2002
SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL
••ft***** ********

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/10/2019 as 13:59:41 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp



C1DE -CAPACITACAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

CNPJ 03 935.660/0001-52

EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEMBLE1A GERAL EXTRAORD1NARIA

Coavidamos os senhores Associados para a reuruZio de assembleia geral extraordinary,

que sc reahzara no dia 30 de abnl dc 2019 na sede social do ODE - Capacitaf&o Inserÿo e

Dcscnvolvimento, situado na Rua Lucaia 03, Rio Vermelho Salvador - Bahia, as 10:00
horas cm primeira convocaffio. com a present que represente, metade mais urn dos

Associados c em segunda convocavÿo, as 10:30 boras, com qualquer numero, com a
soguintc ordem do dia

(1) Novo enderevo para a matrix, tendo em vista a amptiaÿSo do Programs Aprendiz,

(2) CnaÿSo da Untdade de Brasilia - DF.

(3) Criaÿio da Posto de Atendimento (Jnidade de Vitoria - ES e Lauro de Freitas - BA;

(4) Reform* do ESTATUO SOCIAL

(5) Permanency do Conselho Diretor para o Mandato ate -2022,

(6) Permancncia do Consdho Fiscal para o Mandato ate -2022;

(7) O que ocorres

Salvador, 22 de marÿo de 2019

b.
ILVA FREITASipESlk’V

NTE

MARIA MA

0 <0
V-

%
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Wf.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CIDE - CAPACITACAO, INSEÿO E

DESENVOLVIMENTO, CNPJ N* 03935660AMWI-52, DE MIDANCA DE ENDERECO DA MATRIZ

SALV ADOR - BAHIA. CRIAÿAO DA UNIDADE DISTRITO FEDERAL. CR1ACAO DOS POLIOS DE

ATENDIMENTO NAS CIDADES DE VITORIA/ES E LAI RO DE FREITAS/BA. PRORROGACAO DO

MANDATO DO CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL AT£ 2022 E REFORMA DO

ESTATUTO DE ACORDO COM MARCO REGLLATORIO DAS ORCANIZAC OES DA SOC IEDADE

CIDE - C,»pdcilac*o. ln*mio* Dwenwciviireoto

CNPJ 03 935 escuooa 52 E#
Cv

CIVIL - MROSC,

Aos trinta dias do mis de ahnl. do ano dc dois mil c dezenovc, na sede do CIDE - Capacitagio. lnserfdo c

Dcsenvolvimento situada a Rua Lucaia. n® 3, Rio Vcrmelho, CEP 41940-660, Salvador - Bahia, atendendo a

Convocatona regularmente publicada na sede da entidade em vmie e dois de marvo do presente ano,

compareccram para a Assembleia Cera! ExtraordmAria os associados que integram a relac3o anexa As dez horas,

em pnmeira convocaÿAo. nio foi constatada a present do quorum de associados extgido pek) Estatuto As de/

horas e trrnta mmutos, em segunda convocaÿfio, foi mstalada a Assembleia Gera) Extraardiniru Para conduzir os

trabalhos foram tndwadas as associadas Fernanda da Silva Peixoto, para presidir, e Anne Alves da Silva Ribeiro,

para secretanar. inclusive redigindo a presente Ata Foi lida a convocatona, contender a seguinte Paula de

Deliberacdo

(1) Novo endereÿo para a matnz, tendo em vista a ampliaÿio do Programa Aprendiz,

(2) Cnatfo da Umdade de Brasilia •DF.

(3) CnaÿSo da Posto de Atendimento Umdade de Vitona - ES e Lauro de Freitas - BA,

(4) Reforma do ESTATUTO SOCIAL

(5) Pennanfcncia do Conselho Diretor para o Mandato ate -2022,

(6) Permanencia do Conselho Fiscal para o Mandato art -2022,

(7) O que ocorrer

Dando inicio a pauta, a associada Fernanda Peixoto, apresentou o csclarecinumto de que a mudanya de endereco

da Matrix do CIDE para Salvador •Rua Dr. Jos* Peroba no. 325, Stiep/Coala A/ul, talas 101 a 106, I*.

Andar, Salvador - Bahia Apos a exposi$3o de motrvos, que determmou a mudantpa de enderevo. foi aprovada

pela Assembleia. tendo era vista a necessidade de ampliafio de servicos de ordem Assistencial e de atendimento,

deu-sc micio ao segundo ponto de pauta. lido pela Associada Fernanda Peixoto. que trata de cna<;4o da Umdade

do Distrito Federal/Brasilia, aprovada pela Assembleia, tendo em vista tambem a ampliaf&o dos services do CIDE

e atendimento presencial neste Distrito Federal Foi lido e comentado a nova Reforma do Estatuto Social de

aconio com o Marco Regulatono das Orgamzatfies da Soctedade Civil - MROSC Os presenter, aprovarain o

novo ESTATUTO. confeccionado pela Advogada que auxilta o CIDE e pela Assistente Social do CIDE

>0G>O5\t

iDf JO& Perafea n1 325 srrfcP/C«U ton . C€F 41 rrQ Salv*aof- BA
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Na oportumdade tambem foi discundo c defendo a insulatfo de Posto <k Atenduncnto nas Cidades de
iffl

e tambem Laura de Freitas/Ba, tambem com a fmabdade de amphacio dos services pnestados pelo CIDE/ Em

prosscguunento, no item segumte e de acordo com o que dupde o novo Estatuto. uma associada timdadora, a Sra

Mana Marines da Silva Freitas, colocou em votaÿio a possibthdade de prtvragac&o do mandato do atuai Conselho

Diretor e do Conselho Fiscal, tendo em vista que o novo estatuto ja define como 4 anos o mandato do

CONSELHO DIRETOR Na oportunidade, todos se colocaram favoraveis ao que foi colocado pela Sra Marines

Freitas, e expuseram a importancia desta modificavio para o CIDE

Os prescntcs destacaram a contribuicio, da area social do CIDE, pnnctpalmente com o desenvolvtmento de ac&es

e prujetos com os Jovens e os adolescentes do Bairro do Nordeste de Amaralma e bairros vizinhos

Na sequencia. a Assembler Geral Extraonlmana aprovou a prorrogacAo do mandato do Conselho Diretor. com

quatro membros, e do Conselho Fiscal, com trts membros Para compor e excrect as funcdcs do Conselho

Diretor foram sugeridos a continuidade da Diretona anterior, composta da forma a seguir. pelos associados

Mana Marines da Silva Freitas,para a Prcsidente. exerocndo a ftincAo de representante legal da entidade,podendo

assmar isoladamente contratos, convimos, ajustcs e mstrumentos congeneres, Fernanda da Silva Peixoto. para a

a Diretona Pedagdgica, c Dunal

Rosario de Azevedo para a Diretona de Projetos Pergimlou-se A Assembler Geral Ordmaria, e como nAo houve

sugcstAo diversa ou mamfestafAo em contrario, foi aclamada a proposta de composiÿSo e declarados a

prorrogacAo dos membros do Conselho Diretor Para compor exercer as funÿdes do Conselho Fiscal foram

Judite Alves da Silva, e Edcarlos Stmdes dos

Diretona Admmistrativa e Fmancemi. jl

Santos Perguntou-seiAssemblew Geral Ordmaria, e como nAo houve sugestAo diversa ou manifestacAo em

contrario Foram declarados elcitos os membros do Conselho Fiscal, que no mesmo ato tomaram posse de scus

cargos at* 30 de abrtl de 2022, assmando, ao final da presente Ala, o Tcrmo de Posse A Diretona apresentou

tambem o custo operational desta implaiHav'Ao c o piano de viabihdade, tendo em vista o atmdimento imcial de

contratos ja celebrados para atendimento ao Programa de Estagio, tendo sido este considerado adequado e

satistatbno pelos associados reunidos Fica o Conselho Diretor com a incuinbencia de apresentar, quando

dcfmido. os endereÿos da novas unidades e postos de atenduncnto Ficando integrada a finalidade. objetivos.

atnbuicfles e compctencias do CIDE - CapacitacAo. Inscrvao c Desenvolvimento. sob as drretnzes do Conselho

Diretor c sob mesma represent

comcntado E por fun, foi perij

Assemblcia Geral Extraordui&n

se contemplados pel

disposiQfto dos ayfocMMjVMe

da assoctav'do> nos termos do seu Estatuto Social Por fun foi lido e

ao corpo dos associados se havia mats algum tema a ser discundo pda

“o que ocorrcr” Na ausencia de proposta de novo tema, todos mamfestaram-

i ja tornados Por fim. a Prcsidente da assembleu colocou-sc novamentc a

«ra quaisquer esclarecimentos ou comentanos que se fizessem nccessanos e,

2O JOB* °*»t» «•325 STlEPJCcsa Aral CEP 41 770 32S Sa<«0of - B#>
el /itsr 5636 ) 3431 8783 «h*pPWMMortem ofQ fir> com O'-
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como n4o houve pronunciamento, a mesma den por cncerrados os trabalhox. ao cabo dos quais foi lavr

preseme Ala que. Iida e achada conforme. segue assmada por mim < pelos preserves Salvador, Bahia, mr

abrii de dois mil e dezenove Anne Alves da Silv a Ribeiro. Secretaire da Assembled Geral

a

de

\ cfcvSftWsi,fm<wk sjp,JjL&r-
Fernanda da Silva Pcixoto Anne .Alves da Silva Ribeiro

Secrelana da Assembler GeralPesidente da Assembleta

Tfÿulpj>
MARIA MARI! IES DA SILVA FREITAS

PRESIDENTE

RELACAO DE ASSOC IADOS PRESUMES A ASSEMBLELA GERAL ORUINARIA DOlIDE -
CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO:

'•/s./. /

3) Dibgenes Michel Chagas deles,

4) Durval Rosario de .Aze :

5) Fernanda da Silva Peixoto .h?/Xvÿ!ylfibx . vAV-iÿP..
6) Judite .Alves da Silva W ....
7) Maria Mannalva Alves da Silva Ribeiro ,V|Ci.vs.A. x. *

1J Anne Alves da Silva Ribeiro

2) Ainohio Cunha Freitas Junior

i

8) Maria Marines da Silva Freitas-—<? u

9) Edcarlos Simfies dos Santos

10) Sadia Suarez Multi de Macedo Maia<ÿ<ÿ<Ac

i -v

QJO%jL

3Rua O' Jose Perotw. n*325 STite/Cuala Asia CEP 4i r?325. i*Trs&}:-BA
Tel 3451 5696 / 3*516 j •.-wsp.i,W# <>ry pi • --e;! ir,igfid«*st(rgw cwm br-
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QIALIFICACAO DO CONSELHO D1RETOR - MANDATO ATE 30 DE ABRIL DE 2022

MARIA MARINES DA SILVA FREITAS

‘RESIDENTS

RG 0143482335 - CPF 160 811 375ÿ20

BRASILEIRA, CASADA, PEDAGOGA. RES1DENTE F. DOMICILIADA NA RUA RODRIGUES DOREA

679, AP 1001- JARDIM ARMAÿAO, SALVADOR BAHIA - CEP 41750-030

A

j'SAQiArk- dn. fJti.
-

FERNANDA DA SU VA PEIXOTO

DIRETOR (A) ADMINISTRATIVE) (A) E FINANCEIRO (A)

CPF N° 033.536 705-48

BRASrLEIRA, SOLTEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS E EDUCADOR.A SOCIAL NA AREA DE

INFORMATICA, RESIDENTE A RUA ARTUR DE SA MENEZES. N° 62. ED SOLAR NEVES, AJÿT

PITVBA, SALVADOR. BAHIA CEP 41 810-480

RGN° 1 167496018 SSP-BA

ANNE ALVES DA SILVA RIBEIROÿfÿÿ
DIRETOR (A) PEDAGOGICO(A)

RG N° 093720173 1 SSP-BA CPF No 021 920

BRASILEIRA, SOLTEIRA, SECRETARY EXECITTVA, RESIDENTE A RUA CONSELHEIRO

JUNQUErRA AYRES.N° 46. ED LAMARC. AP 03. BARR1S. SALVADOR. BA CEP 40070-080

iS-ySI
Dl.RVAL ROSARIO DE AZEVEDO

DIRETOR (A DIREIOK (A) DE PROJETOS

RG N° 182473180 SSP-BA CPF N° 245 821.665-04

BRASILEIRO. SOLTE1RO. EDUCADOR. RESIDENTE A RUA JANIO QUADROS, N° 16, CASA 05,

AMARAL1NA, SALVADOR. BAHIA CEP 41 900-340

4RnDt Jcrsft n* 325 STIER/Co*!* C& 4i '.*0 3?5 - B*
345* • 3451 *Ti1tr cvinrti orfl Cr> cc*f' VC-
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CID€ - Gapocitaÿio. m**»v3o o Dc*envol.imwito
C'NPJ n* OT 936 JSSnOOC" 52

erciraAntonia L, _
c; ..* jr.i de

PWLFMfcMEDX
kÿ.S-4ws:.:

QDAUHCACAO DO FISCAL - MANDATO Alt 30 DE ABRIL DE 2022

D

EDCARLOS SIMOES DOS SANTOS

RG 05045683-02 CPFN° 891 474-68

BRAS1LEIRO, SOLTEIRO, ADMIN1STRADOR. RESIDENTE NA RUA NOVA BARIR1. ENGENHO

VELHO DE BROTAS SALVADOR BA CEP 40 240-635

I

u.\\yc\(I1
\ JUDITE ALVES DA SILVA

RG N6 2865174 SSP-BA / CPF N° 573 461 005-49

BRASILE1RA, CASADA, EDUCADORA SOCIAL, RESIDENTE A RUA ARTUR DE SA MENEZES. NQ 62.

ED SOLAR NEVES. AP 101. PHUBA. SALVADOR. BAHIA CEP 41 810-480

s' -p
DI6GENES MICHEL CHAGAS DE JESUS

RG N® 0699907004 SSP-BA / CPF Ne 944 117 065-53

BRASILEIRO, CASADO. ADMINISTRADOR. RESIDENTE A SEGUNDA TRAV DO NORDESTE,ÿr80,
NORDESTE DE AMARALINA. SALVADOR.BAHIA CEP 41 900-095 / /

ADVOGADA

«_- SACHA SUAREZ MUTTl DE MACEDO MAI.

OAB-BA 47 301

5
*?«aDr Jortÿfofw n'335STJEPCo«aAnji CEP 41 770 325, SaVxto' - BA

T« 3451 S68S < 34M 87B3 cii«m org fcr> CCJI: tv>
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REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO CIDE •CAPACITAQAO.

INSERQAO E DESENVOLVIMENTO ;\ra

CapituloI - Da DenominapAo e Sede

Artigo 1° - 0 CIDE - CapacrtapAo. InserpAo e Desenvolvimento A uma assocaapAo civil, de dir

privado, sem fins lucrativos nem econdmtcos. com sede na - Rua Dr. JosA Peroba no. 325, STII

C'osta AzuL tabu 101 a 106, 1". Andar, Salvador - Bahia. CEP - 41.770-235. Salvador-Bahia, e fOTO

nesta Capital, regendo-se pelo presenle estatuto. com a observAncia dos pnncipios da legakiade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiAnda

ParAgrafo unico - A assodapAo tera durapAo por tempo indeterminado e nAo farA qualquer

dischminapAo de rapa. cor, gAnero, onerttapAo sexual, classe social, convicpAo poiitico-filosofica ou

religiAo.

/

Capitulo II-Das Finalidades

Artigo 2°-0 CIDE - CapadtapAo, InserpAo e Desenvolvimento, tern por finalidades de relevancia

publica e social

I- Prestar servipos nas Areas de assistAncia social, educapAo. qualifcapAo proftssional, integrapAo e

indusAo de adolescentes e jovens no mercadc de trabalho e certames publicos, compreendendo

concursos e processes seletivos;

II •Realizar atividades de formapAo e qualificapAo nas dtversas Areas, induindo-se capacitapAo

profissional e desenvolvimento institudonal. tats como cursos, palestras, treinamentos e ofidnas.

vtsando o desenvolvimento de habilidades e competAnctas. o fortaledmento pessoal e profissional.

a ampiiapAo de oportunidades e a indusAo no mundo de trabalho.

Ill •Atuar na quaitdade de agente de integrapAo de estAgio, mtermediando a reiapAo entre partes

concedentes e estudantes do Ensino Fundamental (nos ultimos anos). MAdio, TAcnico, Profissional

e Superior, contribuindo para a efetividade e aproveitamento do estAgio, atendendo aos requisites e

dnetes assegurados pela legisiapAo especifica,

IV - Desenvcrfver programas de aprendizagem voltados para adolescentes. jovens e pessoas com

defioAnaa, no papel de entidade qualificada. promovendo a formapAo tAcnico-profissional metodtea

com a fmalidade de indusAo e integrapAo no mundo do trabalho. nos

observadas as apfles protetivas previstas n o Estatuto da Crja

rw8.069/1990;

Lei n° 8.742/1993,

do Adolesoente, Lei

l



V - Promover a assist&nda social e atividades educaaonais, culturais, de lazer e de intercombio,

inclusive de forma gratuita, tais como concursos artisticos, publrcagdo de periddicos e

disponibilizagfio de artigos em meto etelrdnico;

VI - Promover direttos estabelecidos, fomentar a construgdo de novos direitos e apoiar inidativas de

assessoria juridica gratuita de interesse suplementar, desenvolvendo diretamente e estimulando

inidativas que vtsem a educagPo sobre direitos e o fortalecimento da ddadama. apoiando a

partidpagPo sodal na vida publica de maneira livre e informada;

VII - Contribuir para a promogdo dos direitos humanos. formando agentes multiplicadores nas areas

de Direitos Humanos, Raga, Gdnero, EducagPo, Saude. Direitos da Crianga e do Adolescente, Meio

Ambiente e Politicas Publicas e estimulando o exercido pleno dos direitos garantidos por lei P

crianga. ao adolescente e ao jovem;

VIII - Estimular os valores do assodativismo e do empreendedonsmo, oferecendo o correspondente

suporte tdcnico-pratico, contribuindo para a promogdo do desenvolvimento economico e social e

combate a pobreza,

IX - Planejar, organizar, promover e executar feiras. simpdsios, exposures e eventos de natureza

sodal, educactonal, cultural e esportivo;

X - Prestar assistPncia tPcmca, consultoria e capacitagPo. bem como atuar como incubadora de

empreendimentos, organizagdes, projetos e Inidativas.

ParPgrafo unico - O CIDE - CapacitagPo Insergdo e Desenvolvimento nPo distribui entre seus

assodados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores os eventuais excedentes

operacionats. brutos ou liquidos, dividendos, bonificagdes, partidpagdes ou parcelas do seu

patnmdmo. aufendos mediante o exerdcio de suas atividades, e os aplica integralmente na

consecugPo do seu objetivo social

Artigo 3* - A assoaagPo podera adotar urn Regimento Intemo. aprovado pelo Conselho Diretor. com

a fmalidade de regular e detalhar as disposigdes contidas neste Estatuto.

Artigo 4° - Para realizar sua rmssPo e seus objetivos. o CIDE - CapadtagPo, InsergPo

Desenvolvimento, poderp se organizar em tantas unidades quantas forem necessPrias, em. '

parte do temtdno nadonal

ir

Capitulo III - Das Fontes de Recursos e do Patrimdnio c
Artigo 5° - Constituent fontes de recursos da associagPo

I - As doagdes e dotagdes, legados. herangas. subsidw

concedidos por pessoas fieicas ou juridica*. do direito privado ou de diretto publico, naftonais ou

estrangeiras. bem como os rendimentos produzidos por esses bens, J

-
quaisquer auxilios que Ihe forem



II - As recertas provenienles dos serviÿos prestados, da venda de pubbcagdes, bem como as receitas

patrimoniais;

III - Recerta pnoveniente de contratos, convftnios, termos de parceria e instrumentos congÿneres

cetebrados com pessoas fisicas e juridicas, de direrto publico ou privado;

IV - Rendimentos fmanceiros e outras rendas eventuais.

Artigo 6® -0 patrimftmo do CIDE - Capadtagflo, Inserpdo e Desenvotviroento ser£ constituido por

bens imdveis e bens movers - incluindo-se veicutos. semoventes. apdes e titulos da divida publica

Partgrafo primeiro - Na hrpdtese de dissolugdo da entrdade, o respectivo patnmdnio liquido sera

transferido a outra pessoa jurldica de igual natureza. sem fins lucrativos, que preencha os requisitos

da Lei n° 13.019/14, ou a entidade qualificada nos termos da Lei n“ 9.790/1999. de objeto social

preferendalmente id6ntico ao do CIDE

Parigrafo segundo - Na hipdtese de obter a qualificaqflo como OngamzapOes da Sodedade Civil

de Interesse Publico (OSCIP). nos termos da Lei n* 9.790/1999. e de posteriormeme perdÿ-la o

acervo patrimonial disponrvel. adquindo com recursos publicos, no periodo de duragSo da

qualifrcagAo, sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei n° 9.790/1999,

preferendalmente com o mesmo objeto social do CIDE.

Capitulo IV - Dos Orgaos da Associapao

Artigo V- A assoaa<ÿo a composta pelos seguintes orgSos

I- Assembleia Geral;

II - Conselho Diretor;

III •Conselho Fiscal.

SeqAoI

Assembleia Geral

Artigo 8°-A Assembleia Geral 6 o 6rgAo soberano da associagSo e constrtuir-se-6 pelos assodados

fundadores e efetivos em pleno gozo de seus direitos estatudnos

Artigo 9°-Compete pnvativamente a Assembleia Geral

I - Eleger os membros do Conselho Diretor,

II - Destituir os membros do Conselho Diretor;

III - Eleger os membros do Conselho Fiscal;

IV - Destituir os membros do Conselho Fiscal;

V - Aprovar as contas da associaqdo

VI - Alterar o presente Estatuto Social.

W &
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VII - Deliberar sobre a dissolugdo da associate)

Artigo 10°-A Assembleia Gera) reunir-se-6 ordinanamente uma vez por ano. pneferenaalmente no

pnmeiro trimasrtre, e extraordinariamente sempre que necessdrio

Artigo 11- A convocation da Assembleia Geral sera feita por meio de edrtal afixado na sede da

assodagfio, por carta enviada aos assodados ou por qualquer outro meio efiaente, com

anteceddnda minima de 30 (trtnta) dias.

Paragrafo unico-A Assembleia Geral instalar-se-0 em prtmeira convocaqOo coma maiona absoluta

dos assoaados presentes e. em segunda convocaqdo. meia hora depois, seja qua) for o numero de

assodados presentes

Artigo12 •Todas as deliberaqdes da Assembleia Geral deverdo ser aprovadas pela maiona simples

dos votos dos assodados presentes

Par&grafo unico-Para as deliberagdes referentes a alteragdes estatuarias. destrtuigdo de membros

do Conselho Diretor e dissoiuqdo da assodagdo. extge-se o voto da maiona dos assodados plenos

presentes a Assembleia Geral espeaalmente convocada para esse fim.

Artigo 13 * As Assembldias-gerais serSo convocadas pelo Presidente do Conselho Diretor. sendo

garantido a 1/5 (um quinto) dos assodados o direito de promovd-ta

Artigo 14 * Nas Assembteias-gerais serSo lavradas Atas em livro prdprio aberto e assmado petos

assodados presentes

SegSo II - Conselho Diretor

Artigo15-0 Conselho Diretor tern por fungdo e competdnda tragar as diretrizes politicas. tecnicas,

de recursos humanos e admmistrativos da assoaagdo, deliberar sobre novos projetos e areas de

atuagdo e acompanhar o desempenho dos projetos em andamento

Artigo 15-0 Conselho Diretor, que se reumra sempre que necessario, mediante convocagao de

seu Presidente . serd composto por 4 (quatro) membros elertos para mandato de 4 (quatro) anos.

admitindo-se, em qualquer hipdtese, a recondugdo e a reeteigdo

Pardgrafo unico - O Conselho Diretor poderd continuar em exercido por atd 90 (n

entre o tdrmino do mandato e a eleigdo de novos membros.

Artigo 17 - Sdo atribuigdes do Conselho Diretor

I - Administrar a Associagdo,

II - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deiibei

III - Programar e fazer executar as atividades necessdrias ao cumprimento das finalidades da

associagdo

IV - Aprovar o orgamento e autorizar despesas extraordmdrias;

--7
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Assembleia Geral
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V - Elaborer, anualmente, balance e relatdrio de desempenho rmanceiro e contAbil. induindo-se as

operapdes patrimonial realizadas,

VI - Adqutrir. vender e hipotecar os bens imdveis da AssociapAo, mediante autorizapAo da

Assembled Geral.

VII - Nomear e demrtir Diretores para os Estabeleamentos mantidos,

VIII - Nomear os responsAveis tAcnicos dos servipos, fixando suas atribuipdes e apnovando o

regulamento prppno;

IX - Aprovar o regimento intemo dos estabeleamentos mantidos.

X - Apurar o descumpnmerrto de deveres pelos assoctados

XI •Resolver os casos omissos deste Estatuto

Paragrafo unico - 0 Conselho Diretor deve apresentar ao Conseiho Fiscal os levantamentos

referidos no inciso V com60 (sessenta) dias de antecedAnaa em relapAo a data da Assembleia Geral

ordinAria

Artigo 18 - 0Conselho Diretor do CIDE-CapadtapAo, InserpAo e Desenvolvimento 6 composto de

I-Presidente (representante legal da entidade)

I-Diretor (a) Administrates e Financetra;

III-Diretor (a) Pedagdgica e

IV - Diretor (a) de Projetos.

Artigo 19-Compete ao Presidente do Conselho Diretor

I - Representar o CIDE - CapacitapAo InserpAo e Desenvolvimento, ativa e passivamente. em juizo

ou fora dele, podendo, na condipAo de representante legal da entidade. assinar isoladamente e

individualmente acordos, contratos, convAntos, ajustes e instrumentos congAneres.

II - Convocar e presidir as Assembleias Gerais,

III - Outorgar procurapAo em nome do CIDE - CapacitapAo. InserpAo e Desenvolvimento,

estabelecendo poderes e prazo de validade

IV-Operacionalizar a gestAo da associapAo junto com o (a) Diretor (a) Pedagogico e de PrOjeÿs
Artigo 20- Compete ao Diretor Administrate e Financeiro

I-Elaborar o relatdrio administrative e financeiro.

II- Auxiliar o Presidente na fiscalizapAo da gestAo assoaativa;

Artigo 21-Compete ao Diretor Pedagdgico

I-Promover o cumprimento das finalidades sociais da Assoaapdo:

II- Consolidar principios didAticos e metodoldgicos para as atividades educadonaty

III-Fomentar a adeauapAo entre o estAgio e a formapAo do estudante:

cr
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IV - Impulsionar apdes de educapAo adadA em comuntdade,

V-Esttmular a formapAo de agentes multiplicadores.

Artigo 22 -Compete ao Diretor Projetos

I-Promover o cumprimento das finalidades soaais previstas neste Estatuto;

II- Estimular a realizapAo de atividades gratuitas de cuttura lazer e intercAmbio;

III-Defender a protepAo dos direitos da chanpa e do adolescente.

IV - Incentrvar a valorizapAo do aoesso ao assoaativtsmo e do empreendedorismo

SepAo III •Conselho Fiscal

Artigo 23-0 Conselho Fiscal 6 o orgAo responsAvel por fiscalizar a administrapAo contAbil-

financeira da assoaapAo e serA serA composto por 2 (dois) membros elertos para mandato de 4

(quatro) anos, admitindo-se, em qualquer hipdtese, a recondupAo e a reeleipAo

Artigo 24 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - Opinar sobre os baianpos e relatorios de desempenho finanoeiro e contabil e as operapdes

patnmoniais realizadas emitindo parecenes para os organismos supehores da assoaapAo,

II - Representar para a Assembler Geral sobre qualquer irregulahdade verificada nas contas da

assoaapAo.

Ill - Requisitar ao Conselho Diretor. a qualquer tempo. documentapAo comprobat6na das operapdes

econdmico-financeiras realizadas pela assoaapAo

Capitulo V - Dos Associados, AdmissAo, Exclusio, Direitos e Deveres

Artigo 25 - O CIDE - CapacrtapAo, InserpAo e Desenvolvimento A constrtuido por numero ilimitado

de assoaados que compartilham seus objetivos e prindpios SAo distribuidos nas seguintes

categorias

I - Associados fundadores pesaoas fisicas que partidparam da AssembfAta de fundapAo da

assoaapAo assinando a respectiva ata e comprometendo-se com suas finalidades,

II- Assoaados efetivos: pessoas fisicas cujo ingresso foi indicado por urn dos associados fundadores

e aprovado em Assembler Geral;

III - Associados coJaboradores sAo pessoas fisicas ou juridicas que, identificadas com os objetivos

da assoaapAo, soiicitam seu ingresso e, sendo aprovadas pek> Conselho Diretor. prestam

contnbuipdes voluntdnas em favor das finalidades da assoaapAo

ParAgrafo linico - Os assoaados. independentemente da categoria, nAo

nem solidariamente pelas obngapdes da assoaapAo nAo podendo fafaMgi

expressamente autorizados pelo Conselho Diretor

"7
tpopdem subsidiAria

seu nome. salvo se
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Artigo 26 - £ dtreito de todos os associados parlidpar e tomar parte, com direito a voz, da Assembleia

Gerai

Paragrafo Unico - A demissdo dar-se-d a pedido do Associado, mediante requenmento ao

Presidente da Associapdo, ndo podendo ser negada, desde que o mesmo esteja em dia com suas

obngapfies sociais

Artigo 27 - Sdo direilos especificos dos associados fundadores e dos associados efebvos

I - Votar e ser votado para cargos detrvos da associapdo.

It - Participar das deliberapfies em Assembleia Gerai com direito a voto

Artigo 28 - Sdo deveres de todos os associados

I- Cumpnr as dispostpfies estatutanas e regimentais, assim como as deliberapfies do Conselho

Diretor e da Assembleia Gerai;

II - Comparecer e participar mediante convocapdo. das reunifies do Conselho Diretor e da

Assembleia Gerai.

Ill - Aceitar e desempenhar com zeto e dedicapdo os cargos e/ou funpfies para os quats sejam

designados;

IV - Zelar pelo bom nome e pelo fiel cumprimento dos objetivos do CIDE- Capacrtapdo. Inserpdo e

Desenvofvimento

Artigo 29 •Podera ser exduido da associapdo o associado que descumpnr o presente estatuto ou

praticar qualquer ato contrario ao mesmo, mediante justa causa reconhecida em procedimento com

garanba de ampla defesa e de recurso

Paragrafo primeiro - A deasdo de exdusdo de assoaado sera tomada peia maiona simples dos

membros do Conselho Diretor. apfis a condusfio do procedimento com garantia de ampla defesa

Paragrafo segundo -Da dedsdo que excluir associado cabera recurso a Assembleia Gerai em ate

30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificapdo; fmdo o prazo sem recurso. a exclusdo sera

considerada defimtiva

Artigo 30 •A admissdo ou exdusdo se tornara efetiva mediante termo lavrado no livro (ou ficha de

matricula). assinado pelo Diretor (a) Administrative e Financeiro e pelo associado

Capitak) VI - Da PrestapAo e AprovapAo de Contas

Artigo 31-Os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal reunir-se-do conjuntameqte com
anteceddnda minima de 30 (trinta) dias. para deiiberar sobre o baianpo e o rÿlateÿ.otontabil-
finanoeiro que serdo submetidos a aprovapdo pela Assembleia Gerai ordindria

Artigo 32- A associapdo adotara prestagdo de contas. que observartf,

a) os pnnclpios fundamentals de contabilidade e das Normas

minimo

de Contabilidade. &
c# \ JAntonia liC V
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b) a pubtrcrdade, por qualquer meo eficaz. no encerramento do exercicio fiscal, ao relatdno de

atividades e demonstrates financeiras da entidade. induidas as certiddes negatrvas de dÿbrtos com

a Previdftncja Social a com o Fundo de Garantra do Tempo de Servigo - FGTS, colocando-os a

dtsposic&o para exame de qualquer ctdaddo

c> a realizagdo de auditoria, incJusive por auditores externos independentes se for o caso da

aplicagSo dos eventual recunsos objeto do tenmo de parcena conforme previsto em regulamento:

d) na hipdtese de qualificagdo como OSCIP, nos termos da Lei n° 9.790/1999, a prestagSo de conlas

de todos os recursos e bens de origem publica sera feita conforme determina o pardgrafo umco do

art 70 da Constituigdo Federal

Capttulo VII •Das Disposigbes Gerais

Artigo 33 - Os casos omissos serdo resolvidos pelo Conselho Diretor e referendados peia

Assembler Geral.

Salvador. 30 de abril de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

t-

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURlDICA

Validade deste AlvarS: 31/12/2019

CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTORAZAO SOCIAL:

CIDENOME FANTASIA:

CNPJ: 03.935.660/0001-52

1 ANDAR
CGA: 248.269/003-59

ENDEREQO: Rua Doutor Jos6 Peroba, 325, EDIF ELITE COMERCIAL

SALAS 101 A106-STIEP

NATUREZA JURlDICA: 399-9 - Associagao Privada

CONSTITUigAO EMPRESA: Matriz_
DATA INlCIOCNAEATIVIDADE(S)

18/08/2016

18/08/2016

18/08/2016

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

Atlvidades de organizagoes associativas llgadas £ cultura e a arte

Atividades de associagoes de defesa de direitos sociais

Atividades associativas n3o especificadas anteriormente

Servigos de organizagSo de feiras, congressos, exposigoes e festas

Atividades de apoio d educag/So exceto caixas escolares

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Produgao teatral

Produgao musical

Produgao e promogao de eventos esportivos

9493-6/00

9430-8/00

9499-5/00

8230-0/01

8550-3/02

8599-6/04

9001-9/01

9001-9/02

9319-1/01

TIPO DE UNIDADE:

FORMA DE ATUAQAO: Estabelecimento Fixo

SITUAQAO CADASTRAL: Ativa Regular

DATA DA INSCRICAO: 18/08/2016

Unidade Produtiva

N° TVL: 412604 VALIDADE: Definitivo

DATA DE IMPRESSAO: 03/10/2019

Para o exercicio da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrigoes.

CtiDIGO DE CONTROLE: 1C243299809693A9B5821F6538030639

A autenticidade deste Alvard podera ser confirmada na pagina da

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), atravfis do cddigo de controls acima

Secretaria Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTAO DE INSCRIQAO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartao: 31/12/2019

RAZAO SOCIAL: CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

NOME FANTASIA: CIDE

CNPJ: 03.935.660/0001-52

CGA: 248.269/003-59

ENDEREQO: Rua Doutor Josd Peroba, 325 - EDIF ELITE COMERCIAL 1 ANDAR

SALAS 101 A 106 - STIEP

NATUREZA JURlDlCA: 399-9 - Associagao Privada

ATIVIDADES

Atividades de organizagoes associativas ligadas a cultura e

a arte

Atividades de associagdes de defesa de direitos sociais

Atividades associativas nao especificadas anteriormente

Servigos de organizagao de feiras, congressos, exposigdes

e festas
Atividades de apoio d educagao exceto caixas escolares

Treinamento em desenvolvimento profissiortal e gerencial

Produgao teatral

Produgao musical

Produgao e promogdo de eventos esportivos

DATA INfCIO
18/08/2016

CNAE

9493-6/00

18/08/2016

18/08/2016

06/09/2017

9430-8/00

9499-5/00

8230-0/01

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

8550-3/02

8599-6/04

9001-9/01

9001-9/02

9319-1/01

SITUAgAO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitive

DATA DA INSCRICAO: 18/08/2016 DATA DE IMPRESSAO: 03/10/2019

CCDIGO DE CONTROLE: 2B4F52F931A973125264739032F706CE

A autenticidade deste cartao podera ser confirmada na pÿgina da

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), atrav6s do c6dlgo de controle acima

Secretaria Municipal da Fazenda
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03/10/2019

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 03.935.660/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no bmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas ’a’ a ’d’ do parÿgrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:17:32 do dia 25/09/2019 <hora e data de Brasilia>.
Vdlida atd 23/03/2020.
Cddigo de controle da certidao: 16A5.ADF8.5D2B.5D9C
Qualquer rasura ou emenda invalidarÿ este documento.

i
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ConfirmapSo de Autenticidade da Certidao03/10/2019

Participe Servipos Legislapao CanaisAcesso a informapaoBRASIL

7$¥W

Recerta Federal
CERTIDAO

Confirmapao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmapao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 03.935.660/0001-52

Data da Emissao : 25/09/2019

Hora da Emissao : 11:17:32

Codigo de Controle da Certidao : 16A5.ADF8.5D2B.5D9C

Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidao nao 6 aut£ntica. Verifique os dados informados.

Pcigina Anterior

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



Consulta Regularidade do Empregador29/10/2019

ImprimirVoltar

CAIXA
CAIXA ECONKDMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrigao: 03.935.660/0001-52
Razao SocialÿiDE ESTAGIOS

Enderego: AV SANTOS DUMONT ESTRADA DO COCO 1504 1 ANDAR SL 2 / ITINGA /
LAURO DE FREITAS / BA / 42700-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:12/10/2019 a 10/11/2019

Certificagao Numero: 2019101201401013664440

Informagao obtida em 29/10/2019 13:52:57

i

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

>https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1



Duvidas mais Frequentes | Inicio | V

Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses, conforme Manual de

Orientagoes Regularidade do Empregador.

Inscrigao: 03.935.660/0001-52

Razao social: CIDE ESTAGIOS

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

201910120140101366444012/10/2019 a 10/11/201912/10/2019

201909230050576052152923/09/2019 a 22/10/2019"''09/2019

201909040135186195242204/09/2019 a 03/10/201904/09/2019

201908160126394718865316/08/2019 a 14/09/201916/08/2019

201907280038252078448228/07/2019 a 26/08/201928/07/2019

201907090123088864070209/07/2019 a 07/08/201909/07/2019

20/06/2019 a 19/07/2019 201906200130356437683020/06/2019

201906010130356167241001/06/2019 01/06/2019 a 30/06/2019

13/05/2019 a 11/06/2019 201905130029561902152013/05/2019

201904240103041364219024/04/2019 a 23/05/201924/04/2019

05/04/2019 05/04/2019 a 04/05/2019 2019040501484673500231

17/03/2019 201903170035400281706617/03/2019 a 15/04/2019

26/02/2019 26/02/2019 a 27/03/2019 2019022601572335138604

07/02/2019 07/02/2019 a 08/03/2019 2019020717145865613140

201901130103235750746001/2019 13/01/2019 a 11/02/2019

25/12/2018 25/12/2018 a 23/01/2019 2018122501463608816831

06/12/2018 06/12/2018 a 04/01/2019 2018120601541297021224

17/11/2018 17/11/2018 a 16/12/2018 2018111702541985932580

29/10/2018 29/10/2018 a 27/11/2018 2018102903370434939575

201810100215163446229210/10/2018 10/10/2018 a 08/11/2018

21/09/2018 21/09/2018 a 20/10/2018 2018092102205146645492

2018090201111548988808

2018081411364668522829

2018072612282927266659

2018070711440958264305

2018061810430497049226

2018053012011414068060

2018051112312423790720

2018042212352983758361

2018040311541708700641

02/09/2018 02/09/2018 a 01/10/2018

14/08/2018 14/08/2018 a 12/09/2018

26/07/2018 a 24/08/201826/07/2018

07/07/2018 07/07/2018 a 05/08/2018

18/06/2018 18/06/2018 a 17/07/2018

30/05/2018 30/05/2018 a 28/06/2018

11/05/2018 11/05/2018 a 09/06/2018

22/04/2018 a 21/05/2018

03/04/2018 a 02/05/2018

22/04/2018

03/04/2018
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Numero do UKhuata de vaiidade
Emissao/Leitura

201803151232595274514315/03/2018 a 13/04/201815/03/2018

201802241255461416948124/02/2018 a 25/03/201824/02/2018

201802060714568871023205/02/2018 a 06/03/201805/02/2018

201801171831073423910417/01/2018 a 15/02/201817/01/2018

201712291728446352692129/12/2017 a 27/01/201829/12/2017

201712101718190244983010/12/2017 a 08/01/201810/12/2017

201711210733367058823621/11/2017 a 20/12/201721/11/2017

201711020644454665295002/11/2017 a 01/12/201702/11/2017

Resultado da consulta em 29/10/2019 13:53:04

Voltar
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m Emissao: 09/09/2019 11:37GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributctrio do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20192468693

RAZAO SOCIAL

C1DE CAPACITACAO. 1NSERCAO E DESENVOLVIMENTO

IMSCRICAO ESTADUAL CNPJ

03.935.660/0001-52

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relatives aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competSncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/09/2019, conforme Portana n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de insengao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda

PAgina I de I RelCertidaoNegativa.rpt



EmissSo: 03/10/2019 09:13

1
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

CeitidSo N° 20192468693

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte

RAZAO SOCIAL

CIDI. CAPACIIAC AO. INSERCAO K DESENVOLVIMENTO

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

«3.<)35.660/OOOI-52

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 09/09/2019 VALIDA ATE 08/11/2019

Pagma I de I RcICertulaoAulcmicidadc.i'pi


