
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

PRIVEIRO TERMO DE ADITAMENTO N'.225/2016 AO CONTRATO N*. 182/2015

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
cMuulas e declaraçoes:

CONTRATOADITADO n'. 182/2015: O contrato tem por objeto contramçio de Empresa de Consultoria
Especializada na área social para execuêio do Projeto de Trabalho Técnico Social, Residencial Dona Lindù, no
Mumelpio de Lauro de Freitas - BA. Requisitado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Ges*so Urbana,
conforme especißcaêoes e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência e no Edital e seus

anexos.

LICITACÄO: Concorrència n° 004/2015, da Lei 8.666/93.
10686/2016

02,05.00 1-1236-33.90.39-24.

CONTRATANTE:MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídicade direito público interno, com
sede na Praça logo Thiago dos Santos, s/n, Centro. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.7004)00, inscrito no CNPJ:
13.927.819/000140, representado pelo Prefeito, Sr. Márcio Araponga Palva.

CONTRATADO:INEP - Instituto de EducaçIo Profissionsi, trucrita no CNPJ n*04.593.ll5/0001-98, com
sede na Rua da Glória, n' 26, Globa C CEP 42.803-010, no Município de Camaêari-BA, denominada
CONTRATADA, neste sto representada na forma dos seus estatutos sociais ou procuração,

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETODO ADITAMENTO: Renovaêlo do contrato por mais 12 (doze) meses,
com inicio em 27/07/2016 e termo final previsto para 27/07/2017, conforme dotaç11o orçamentária supra em
a:en±mento à solicitaçao da Secretaria Municipal de Planejamento.

CLÃUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO: Os contra*antes ratificam as demais ¢lhusulas constantes do
conmuo ora aditado.

CIlUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este aditivo ao conaato è regido pela lei n

8.66693, com redaçEo da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrunvo e con pe'unernes

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor. na presença das testemunhas abaixo.
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questio dele advinda.

* Las de itas/BA, 2 de julho de 2016,

MUNI O DE LAURO D FREITAS-CONTRATANTE
Sr. . Arcio Araponga Paiva -- Prefeito

INEP - Instituto de Ed caç8o Profissional dONTRATADA

Wa m%:ge
TESTEMUNHAS PrendentePROfNEP

CNPR ¾591115/0001·08
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COffTRATO N 182/2015

«

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVlÇO ESJEGALIZADONA AREA

SCCAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO
500AL COMPONENTE 30 ROGRAMA MINHA CASA MINFA V:DA
NO RE51DENGIL DONA JN3Ù. A, BE C. LOCALI2ADO NA RUA

EdiuAF RODRIGLES, S/N, NO MUNICI>IO DE LAURO DE FREITAS, ,

ESTADO DA BAHIA, REFERENT AOS CONTPATOS DE RE AS5E
(SETOR A: 0293838-94) (SETOR 8: 0293840-35) (SFOR C:

029394149) QUE ENTRE i CELEBRAM O MJNICTO DE LAURO
'

CE FRETTAS, E A EM3RFSA :NEP - INSETWO DE EDUCAÇÃO
DROFliSIONAL.

O Munidplo de Lauro de Freitas, pessoa juddica de d mio pubbco interne, com sede e fora ca

Poça lato Tiago das SWas - S/N - Centro - Latro de F'erms/ Bahia. Ir,scrta no CNPJ/MFsob o N3 li97TB19/000L
10, reme ato re; esentado pe.o Sr. Pre'etc Várce Ar2txnga Pawa, daravante der.ornhada COWRATAt(TE, e a

ernpresa ÏNEP - instduto de Educação Pmfissloral, insenta no CNPJ no 04.593.115/3001-98, com sede na Rua da Glória,
a 26, Geba C CEP 42.803-010, no Munidp:o > Camagarb8A, denononada CONTitATADA, neue e reasesentada vu

forma dos seus estatutos soaats ou procuraçäo, tendo em vista o que ænsta na Ptoœsso n 15586/20 N, eo resultado
final da Concorrêtria n° 004/2015, com fundamento na Lei n© 8.666, de 1993, e dernais leg slatnes caretatas, resawem
C#.eyar o presente instrumertto, mediante as dáusuias e as condiçäes segurtes:

L CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Li or ate ter por o]N:o contrataç$o de Empresa de Consultoria Especializada na área social para
execuçäo do Projeto de Trabalho Técnico Social, Residencial Dona Undo, no Municipio de Laure de Freitas
- 6A. Requisitado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana, confo-me epeef a;6es e

cens dementos técn ces constantes no Termo de Referénda e no Ed,tal e seus anexos.

1.1.1, Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edtat da Concorrancia n* 004/2015, com
seus Averas, e a Poposta da CONTRATA3A.

2. CtÄUSULA SEGUNDA - DO llEGINE DE EXECUÇÃO -

7.L A obra será rozada por execuÇão indireta, sob a mgime de errpreitada cor Jeço unitário

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇAO

3.L Os semgos deverão ser prestados no Readeroa Dona Undu, Rua Dinah Rodogues, sla, no Muzipo de LaWdi
Fre¢as - SA.
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4 CLÃU5ULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4,1. A CQtgRATADA aboga-se a -

4.1.1. O reposentarite legal deve estar presente sempre que soliatado para as tomadas de dedsðes co a contratante
referente aodesenvoMmento do profete;

4.1.2. A empresa contratada deverå conhecer o œdemo de orienta;$o da trabaho social da CAIKA oferentes ao tema
eo Projeto de Trabalho Social definido e aprovado para a área de intervenção, assim como,os planos de aÇ&o.

4.1.3. A enip-esa cor atada deerá disponibilizar ull Carm, que comporte 04 (quatro) passagekos, contendo ar
onado e socitest v a ser dingido por tratoris's da quadro funcional da mesma, o qua: deverá permanecer à

1100 ;ão ca equipe técn ca da CONTRATADA, p<ra desocamento durante todo dia de ativicace, hd;ave finais de ,
sem.ara e a norte, cuando necessáno. para desenvolvimceto das ações previstas no PTTS du-ante a vigénoa do
Cort no, he n como, da superosão da CONTRATANTE qwodo necessário.

4.1.4. A equipe técnica da CONTRATADA deverá estar ca área devidamente identificada.

4.1.5. A empresa contratada deverá ter capitai de giro, cbsporival para a execaçäg dasa advidades previstas de forma a

garantir a contínuidade do Projeto, visto que as parœ\as serio pages apòs o encaminhamerto e aprovaÇão dos
'elatódes pela CAIXA,

a LG M «; es sus care oe.. ção do PTTS deverá obedeœr às dretnres agua estabeleadas, observardo a

cprogra-lado 00 Projeto .orev areno aprovado pela GOURJCMXA, cabendo reprogramaçöes, com alterar,Des das
ie eq orsondas e aprovadas pda CAIXA, obseredas cntános técnicos, aspectos scooambentais e a -

caTC paÇao da omur dace na definiçâo das novas açôes. Essas reproçramaÇöes podem ocorrer ainda,como
:onsequénda de roudanças de meta fisica e de prazo de obra.

4.1.6,1. Toda e qualquer alteração o FTTS deverá ser feita pelo representante crico do Projeto or, por outro por ele
des:gnado e enviado para anáisse da PMLF. -

4.12. A ernpresa Contratada deve elaborar planejamento mensal das atividades com plano de ação, refemote a cada
advidade a ser feafizada e enviar para o técttico supervisor da PMLF para análise e aprovaç3o. .

4.LBJ Eg De Tecrea Saar da Empresa Contratada deverá elaborar relatðrlos mensis de acompanhanento, t

contenda detalhes sobre as ações reëUzadas, o quantitathe, os irstrtmentos e tecn cas uaE2adas, os produtos geracos,
oc trándos produzidos, os costas, além Cas avaliaçñes da população, dos facktadores e instratotee, Dem œmo seus
re:atà"::s descr11vos cas ativdaces e do quadro técoco envolvdo com o Projeto Scrão anexados os documentos
comprobatòros das agòes e da aplicar,ão dos recursos do Trabalho Técoco Sodal -

4.1.9. Será elaboradao relatóric thal de fechamento do contrato, após execatadas todas as ações previstas no PTTS,
ddh as resultados da pesquisa de satisfaçëo refletndo os impactos auferidos durante o perfocio de execução das
atMdades do trabalho sociat

4.1.10. Todo e qualquer equipamento previsto no orojeto adquirido ou produrdo para o seu desenvolv.mento, uma vez
finalzados os trabalhos ou per reasio contratual, deverå ser opassado à enticate contratante.

4.1.11. Os profissionais Cup trão compos a Equioe Töcnf¢a Social, bem corno os fadlitadores ou entidades que
deservolverão as ações arapostas na reprogramaçâo do Projeto Deverão estar cadastrados e/ou regulamentados nos
ór;30s competentes de stia a9ssao, quarido riecessáro, e ter expeñóncia cornptrivada na ação, alétn disso, os

esculos deverão ser ap<escotados à PMLF e a CAIXA para prévia aprovação da contrataç3o.
4.1.12. A empresa deverá aada produzir materials didáticos, informativos e cartilhas conforme odentaçöas contadas erg
cacia ação do Projeto, que necessitem destes recursos, devendo encaminhar este material para a Técnica Superdse a

"
.

ggy gg miniina trinta d as de antecedência ar,a aná ise e arovacão.
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4.1.14. A Empresa contratada deverà visaar a área orde desenvolveri o Prcieto observardo o tóp consderações
rods da Temte de Referência e emitr relatório com o cercarde ¾vorável a exect,çio da reprogramaç5e do Pojem

4.L15. Ter profissiona a sconVes para o desenvolvrento ae auvidades na execuçâo do trabalno socal no período da
ame e durante cs fias de se,iana caso haja necessdade

4.1.16. Tomar conbedmerito dos normadvos do Mtotstáno das Csdades em relaçåo ao PITS e Programa Mnha Casa
M r.ha Vida

4.L17. Tomar conhedmento e observar as daûsulas ontratuals de prestaÇão de serviÇo entre si e a PAF, além de
'

obser.rar os paragrafos de execução, suas exigênoas, sansòes e mukas contidas no Edital, Termo de Referërcia e PTTS

4.1.18. reparar, conigit, rèmover, recmstruir ou substitUff, É5 5085 Expensas, no total Ou em patte, 05 Serviço

t
efetuados em que se verificarem vbos, defeitos oc mco«eções resultantes da exect;Io ou dos materiais expregados, a
Cnth da Administraç§o;

4.L19.forreser os mate as e eGbamertes, feramentas e utensinos necessémos, na qukade e quanadarje
eme adas 00 Tert,o de Referênc a e PTTS,

4.1.20.arcar com a rŠponsabliitade dvfÏ por todos e cuatsquer danos materi is e morais causados pela aÇão ou
omiss§o de seus empregados, trabahadore4 prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à COFiTRATAffTE
ou a terceiros

4.L2L responsabilitar-se por todas as abogações trabalhistas, sociais, prendendárias, tributårias e as demais previstas
na legisiação especifica, cuja inadsmplênda não transfere responsabilidade à Admin1stração;

4.1.22. iner.or seus emcregados quanto à necessidade de acatar as orientaç6es da Administratio. indesive quanto ac
curonmento das flormas intemas, quando for o caso;

4.L23. relatar à Adm rustraÇão toda e qualquer Uteguiaridade venficada no ceærrer da prestaÇëQ dos Se'Viços;

4.L24. näo permitir a utili2acio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os ma:cres de quator2e anos; nem permitir a udlização do trabalho do trenar de deraito anos em traba!ho noturno,
perigoso ou insalubo;

4.L25.reanter durante toda a vgènoa do contrato, em compatibliidade om as obnçações assurridas, todas as
cond:;5es de hab I tação e qualif ação exigidas na lidtaç8o;

4.L26.nao transfear
a tercerras, por qualquer forma, nem mesmo pitrealmente, as obrigações assumidas, nem

pubcontratar quatouer das prestatöes a que estä obrigada, exceto nas condpões autorizadas no Termo de Referènoa,
FTTS ou na míàUta de contrato;

4.1.27. arcar com o ônus deorrente de eventual equivoco ro dimensionamento dos quantitativos de saa proposta
indesive quanto aos custos variáveis decorrentes de Fatores futums e inœrtos, devendo omp ementBos, caso o
previsto inicalmente em sua poposta não seg satisdatono para o atendimerto ao objeto da fatação, exœtc quando
c«mr akJur, dos evertos BITotados nos Indsos do §

1© do art. 57 da Lei n° B 666, de 1993.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃODO SERVIÇO

5.L Os serviços serão executados pels CONTRATADA na forma descita no Termo de Referência e FTTS '"
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fárarmentas e utenst!!os recessários, nas gaantidades est madas e qualidades estabelecidas no Projeto e de acorde com
os temios da proposta, promovpdo, quando requendo, sua substitulcão.

' 6. CLÀUSULA SEXTA - DA SUSCONTRATAÇÃO

6.1. A corvataçën de sèrv ;cs de le ceirŠs caso necessário deverá ser submetida à prèvia apertação d MLF, sua
neœssidade será apresentada de acordo com a desençâc de cada atMdade e poderäo ser medidos atravës dd
comprovação da execuÇño dos serviços, por meio de'Relatófio de Atividades ou ainda atrpvés da acresentação de
produtos desenvolvidos, dependendo do caso, onde melhor couter em furtÇäo da r,atoreza do serviço orestado.

O 6.2. A desobediênda a este preceita aarretará sua Rescisão de Pleno Diretto, sem pre;uizo das penal dades que possam
inocir sobre a CONTRATADA. ·

0
7. OtÂUSULA 5ÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.1. propcidonar tCdès as Cor ÇÕ€5 para QUC a COCRA'ADA poSSB desempenhar seus serviços de acordo com as
determhagôes do contrate, do Eddi e seus Anexos, espedalmente do Termo de Referéacia e PTTS;

7.1.2. exigir o cumpämento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo corn as dàusv:as
cordratuais e os termos de sua proposta;

7.1.3.supervisionar as ições atraves de técnico previamerte designado que responderà pelo Pro;eto peraraq a CADA.
e quem caberá atestar a Quamade das ações e os custos que comaorio os relatöras roensais de contretada,

7.L4.eecer o acomewarrento e a fiscabaÇño dos servços, por servidc: espedaimente designado, anatando em
repro próprio as Whas detec'adas, indicando dia, mãs e ano, bem como o nome dos empregados evettWirente
envdvidos, e encamintando os apontarnentos à autondade competente para as provid60cias cabíves;

t 7.1.5. netificar a CONTRATADA por esr.rtto da ocorrânom de eventuals imperfeições no curso da execução das serviços,
flxande prazo para a sua correçäo;

7.1.6. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

7.1.7.:elar para que durar¢e toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compat,btlidade com as obrigagbes
assuwdas pe'a COATRWADA todas as condições de habkaçio e quahficação exigidas na Udtação

8, CLÅUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato é de R$ 769.369,72 (Seteœntos e Sessenta e Nove Mil Trerentos Sessenta e Nove
Reais e Setenta e Dols Centavos).

8.1.1, No valor adma estão induidas todas as despesas ordinárias direas e sodiretas decorrentes 'da eretvçäo
cont'atual, indusive trintitus e/ou impostos, encargos sociais, trabalNstas, previdencièrios, fiscais e comeroais
inodentes, taxa de administraçâo, materials de consamo, seguro e outros necessårlos ao cumprnento integral do
ob pto contratado.
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9.1. O prazo de vagi,ca do Gontrato será de 12 (Doze) meses, contado da data de omlssäo da ordem de
serviço, podendo tai prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágafo primeiro do artigo 57 da Lei n 8.666,
de 1993

9.2. O prazo para completa execuÇ80 dos serviços IWitados é de 12 (Doze) meses, contado da data de emissäo -

da ordem de serviço ou documento equivalente

CtÄUSULA DÉCIMA-DO PAGAMENTO

10.1. C pagarnerto das ;>arcelas serà felto após a aprov:ção dos relatones e überação dos recursos pela Caixa
con race Rderal. And; a :teração de recursos pela Cada, a PMLF autorizará a CONTRATADA a erritir nota itscal para

. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
'

11 1. Quando os serviços contratados forem conduldos, caberå à CONTRATADA apresentar corrurilcaÇBo esenta
afarr.ando e fato à Sota¾ra;5o da CONTRATANTE, a qua" compedrá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a ventk:ação dos
serviços e:ecutados para Srs de reœbimento provtsóno.

1L LLO recetimento pro sò<io tarntém ficar6 sujeito, quando endvel, à condusâo de todos os (ostes de campo e à
eñtrega :ics Mandais e Instruçôes ex giveis.

11-2. A COWRATANE reahrerà inspeção trinedesa de todos os ServlÇts exetetados, co: mese de protissianais
teokos competentes, acomparnados Cos pronssionais encarregados pelo serviço, com a flashdade de venficar a

adequaçäo dos serviços e constatar e reladonar os arremates, retoques e revisões fmais que se fizerem necessários.

1L2.1. Ao s 21 insceÇão, será invrado Termo de Recebimerto Drovisório, em 02 (duas) vias de igual tear e fortra,
armas assbadas pe½ 1stalizaçëo, relatando as eventaats pendärclas verificadas.

11.2.2. A E TTRATA fi, ohngaca a reparar, corngir remover, reconstrur ou substnuir, às suas expensas, oc todo
ou em pyte, o obyte ern que se verincarem vloos, deidtas ou incormcôes resultantes da execução ou matertats
err.gregados, cabendo à nscaalação não atestar a últirra e/ou onica mediÇãe de servgos atè que sejam sacadas todas
as eventuais perdëncas que possarr vir a ser aportadas no Termo de Receumento Provisòrio.

11.3.' O Tenno de Recemmerito Defimtivo das obras e/ou serviços contramdes serã lavraoo em até 90 (noventa) dias
após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por serador co comissão desgnada pela autoridade competente,
desde que tenNam sido devidamente atendidas fadas as erJgêr.cias da fiscalizaç3e quanto às pendëncias observadas, e
somite acós so(ucionadas todas as redamações poorentum feitas quanto à falta de Dagamento a opedrict ou
formeestrés de materia se prestadores de sendços empregados na execuÇão do centrato

11.3.1. Na hicátese de a venneaçZo a que se refere o parègrafo anterror n30 ser p<ocedida tempestivamente, reputar·
se-á tomo reahada, corsumartdo-se o recebimento de¾nitivo no dia do esgotamento do prato, desde que o fato seja
comudcade à EONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anterloms à exaustão do praza

11.3.2. O recebimento defi9kivo do objeto kitado rào exime a COAfTRATADA, em qualquer epoca, das garagtias
concedidas e cas responsaWildades assumidas em contrato e par força das c spou es legats em vigor

12. Ct.ÂU5titA DÉCIMA SEGUNDA- DOS PREÇOS
,

.
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een œ Gerai de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlto Vargas ou outro indte que venha a ser
estabe edda pein partes

13. causutA DictMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÅRIA

13.1. Os recursos firanceiros para pagamento da despesa ¢ecorrente de objeto deste contrato corret2e à corta da
Dotação Orçamentária: 02.05.001-2.236-39-24

13.2. Caso a vigênca do contrat Strapasse o exercido financeiro, 85 despesas do exerdelo subsequenœ œrredo è

conta das dotaç6es orçamen±hias facicadas eri termo aditivo ou aposdlamera

14. CLÄUSULA DÉCIMA QUARTA-DA F15CALIZAÇÃO

14.1. A execurjo dos serv r,os ora contratades serå objeto de acompanhamento, controle, fiscabação e avaliação
se t cnicos responsavels ca PMJ (superviscr(a) da ârea).

14,1.1, Os trabalhos a serem desenvolv4os pela Cortratada deverão segor as onertações e a metodologia apostas
oc Termo de Referinda e no US em anexo,

14,2. As ações a seem reallradas poderão demandar reuniões pnehminares entre a PMLF e a empresa contratada.
Nes'as roundes serão traçadas as diretrizes, pnndplos, objetivos e a metodologa de execução das ações em função to
'itmo e eventos provocados pelo ardamento das obras de forma a esrJarecer as dúv:das e proced mentos, caso
necessáno.

14 3. Nos os even% cue3c; e ofemas refitados pela CONTRATADA deveräo ser documentados atraves de fotos,
in de poservas, o a le material didétco udrado, cuando for o caso, e em Relatónos Mensais de Ativicades

Deanv icas, modelo cespamb larado pela CAIXA, no cual deverão ser descotas todas as atmdades e CLstos nealtradas
no mês

14.4. Durante o período de desenvolvimento das atmdades .do PTTS, todas as nformações solicitadas pela
CONTRATANTE dr.Nerão ser forrecicas, estando esta disponÏvel cara o esdar•cimento de quaisquer dúvidas do(s)
execut.or(es), garantindo ass m uma intedocuçëo permanente no processo.

14.4.1. Ser§a também realizadas, caso a CONTRATAWTE Julgue necessáno, reuni6es extras 80 cronograma
ap esentado para Asch auesfes referentes à implementaçño das ações e de travailaç§o de estratégias, viendo o
alrance dos objetivos ompostes

14.5. O acornpanhamento, o controle, a fiscalização e avabaçän de oue trata este item não exduem a

resconsabindade da Contratada e nem confere à Contratante responsab&dade solldária, indusive perante terceirosepor
quaisquet irregularidades ou danos na execuÇšn dos serviÇDs contrat3dCS.

14.6. A Contratante se reserva o diretto de rejetar, no todo ou em parte, os serviços ora contmados, prestados em
desacardo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.7. As determir aÇões e as soucitaÇões fortialadas Delo representante da Contratante encarregado de f scaliação
do La ato deverão zer pr,mame,te atendldas pela Contra2da, ou, resta irnpossibindade, justificadas por esento

15. CLAUBULA DÉCIMA QUINTA - DAB ALTERAÇÔESDO COffTRATO
r .

15.1. Eventuais alteraçðes contratuais reger-se·8e disciplina do ardge 65 da Lei n 8.666, de 1991
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c a cre

se fszerem necessadosptè o limite de 25% (vinte e enco por cento) do valor inical atualizado da contatação

15.1.2. As supressöes resultantes de acedo celebrada entre os contrdtantes poderio excede' o Loite de 25% (vinte e
yco por certo)

16. CLÁUSUtA DÉCIMA SEXTA- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÔES ADMINIETRATIVAS

16.1. O atraso injustiftado na execuÇão do contrato su}eitará a Contratada, após regular processo administradvo, à
penalidade de:

a. Mutta moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da cortratação, até o
ll:Me ce 20 (Innta) dias

a.1. A a; K:ção de muita reoratána néa mpede aue a Mminstração re.sonda untiateralmente o contram e aptique as
outras sançõestabívers.

16.2. A insecação total ou paraal do contrato, ou o descamprimento de qualquer des deveres elencades no Edel e
no contrato, sujeitará a Contratada, garandda a prèvia defesa, sem prejuizo da responsabildade ovd e criminal, as
penalidades de:

a. Advertência por faltas ieves, assim erstendidas como aqdas que n§o acarretarem preluÍzos signifatvosno
cojeto da centrataçña

b. ta cooper.set a de até 10% (der por cento) sobre a valor total da cortratasaa;

c.
.

Suspens3o de citar e impedimento de contratar com a Admintmaç3e pelo prazo de até dois ancs;

d. Dedaração de imdor.eidade para notar ou ontratar com a Administração Pobl ca enquanto perdurarem as
motivos deterininantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a próprii autoridade que aplcou a

penabdade, que será cooœdida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuizos resitantes e após
decorrido o p<azo da penalidade de suspensão do su citem arterior.

16.2.1. A reisa sn:urts:ada da Adjudiostårm em assinar o Contrato, após devidamente convocada, demro do praza
eaabele co pela Idrn'Twação, equrvate à trexecução total da contrato, sujeitando·a às peralidades adma

16.2.2. A apicaÇão da qualquer penalidade não e.xdu a a¾ca¾o da muta.

16.3. Também Scam su‡eftas às penalidades de suspensão de ticitar e im>dimento de contratar e de dedaração de
inidene dade, previstas no subitem anter.or, as empresas ou profisionais cue, err razão do contram decorreste desta
licitação:

16.3.1. Tenham sofrida cordenaçðes dannitivas por pratitarem, por mdo dolosos, fraude fiscal no recolhtraento de .



CONCORRÊNCIA - N 004/2015
(REPUBL1C4ÇÃOŒNCORRÊNCE4 N 010/2014 gj DE FREITAS

Cadsah de G<nx
PROCESSO ADMINISTRATIVO- N 15586/2014

16.4. A oplicaçäo de qualquer das penandades premstes realuar-se-å em processo administr tiva que assegurash o
contalltôrto e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Let n© 8.666, de 1993, e demals diplomas g
legals eventualmente spidveis. * *

16.5, A autoridade competere, na aplicação das sanÇões, levará em consideração a gravidade da corduta do
infrar, o caráter educattvo da pena, bem como o dano causado a AdmWstraÇão, observato o omdpio da
propicioy'idade.

16.6. As nu tes apleadas:erät descontadas dos add'tes da contratada ou, na Unpossibilidade, recolhida no prazo de
atè 15 aciñie) dias, da da:a ce comunicação ofsoa e, caso não cumprda, señía cobradas judicalmente;

16.7. As sançëes aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas -soladas ou, rio caso das multas,

7

CmmD
C -

EDIDœA5bCLLTTELADORAS

17.1. A a AtmnistrãÇ$O PUbiiC2 poderá motivadamente adotaf 3f3Vidèrcas acalsteladoras, inclusive retendo o
pagamenc, como fanaa ce geven r a oærrènca de dano de dildt ou impossivel reparaçäo.

18. * CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÄO CONTRATUAL >

18.1. São motivos para a reschdo do presente Centrato, nos termos do art. 78 da Lei n 8.666, de 1993:

a. o näo cumprimero ce dàtsu as contratums, espedícaçöes, projetos ou razos;

b. a comentnento irregular de clusulas contratuals, esoecFeações, projetos e prazos;

c, a lenudão co seu cume mento. Ievando a Administração a comprovar a impossibihdade da coneusäo do serviço, nos
pratos est palades;

d. o atrasa anjusufcado no taido do sereço;

e. a paralisaç3o do seMco, sem justa causa e crévia comunicação a AdmirustraÇão;

f. a subcontatação total ou preal do seu objeto, a assodação da CONTRATADA com ouyem, a calsia ce
trarderêraa, total ou cardat bem como a fusão, cisão ou inœrporação, n8e adm duas no contrato;

g. o desatend mento as de:ertrirações regtfores da autork1ade designada para acomparh re f:scalizar a sua execuÇño,
ass rn torno as de seus steenores;

h. o cometimerdo reiterado de faltas na sua execugio, atiotaÂas na fanta do § 1© do art. 67 da Lei n° 8.466, de 1993;

I, a decretaçño de falência, ou a instauraç5o de insolvincia CMl;

J. a dissoluçño da sociedade, ou falecimento da COAFTRATADA;

k. a afteração sodat ou a modificaç$o da finaldade ou ra da CONTRATADA, que prejudique a execuçag -
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retenÇëo dos cádi decorrentes do Contrato, até o Simite dos preja'ros causacos a CONTRATANTE alér, das san(Bes
estas neste rs:ttametc.

18.7. O torno de resosão deverà indicar, conforme o caso:

18.7.L Balange das eventos Contratuals já cumpridog ou parcialmente cwnpridos;

18.7.2. Relatio dos pagamertos là efetuados e ainda devidos

,
18.7.3. Ingenitagôes e muitas.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA-DOS CA50SOMI5505 -

19.1, Os casos om.ssos ou situaçöes näo ap!Leitades nas ciáusulas deste Contrato se-io decididos pe a

CONTRATANTE, segundo as disp0SiÇ$e5 contidas na Let n 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, né Les
Complementar n© 123, de 2006 e na Lei n© 8,666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas fede'ais e munidgets, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transuíções.

20. CLAUSULA VIGÉSIMA-DA PUBLICAÇÃO

20.1. :,ornara a CCNTUTMTE providentar a p•akaçácede extrato ceste Contrato na :mprensa 06di, dÅ O

quito da útl do mês Seg nie ao de sua assinatura, para ecorrer ro prazo de 20 (vinte) dias daquela data

2 L CLÁUSULA VIGÉSIMAPRIMEIRA - DO FORO

21.L Fica eleito o foro da Comata de Lauro de rettas do Estado da Baala, com exdasäo de cµalquer outro, por
mais pavileglado que seja, para domir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, apstados e contratados, após ildo e achado conforme, as partes a
segui• firmam o

0
preserte Contrto em 94 (quatro) was, de igual teor e forms, para um só efeco, na presertÇa de 02 (duas) testerrunhas
atero assmadas

ro de Freita.401 unto a 2015.

(Al iÛ O LR Q ·

FRBB3.116/0001.931
Pe a COfffRATANTE Pela CONTRATADA utSTTTUTO OE EDUCAÇAo

PRORS$t0NAL · PWOINEP
nuansaanAaraomsAc

here Nome:

cant 54t z¾ //5-/5 CPFP:OS -ÑO $¾O
Ider-udade n°·

-
* Identidade n"
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NSTITUTO DE EDUCAÇÄOPROSSSIONA - INEP
CNPI: 04.593, i15/000148
ESYATUTOALTERADO

PRG4#¾9 94 SOCIEDADEOVIL DE INSESS£ Púsi,tCO. CON PONE os?;STO Pfy. t,B 79049

CAPITULO in
00 GUADRO SOCIAL

M - O qudo social do insututo de Edum¢o Prortssional . INE compor-se- e te si

*- Gio as segultites tategotiat dos assochrdos:

l•Fundadoms•sto es associados que pagetpam dra Mos Constat1vos de entideoe:
ti - Benemirttos - sio aqueles assocla6es que prestam serutpos mieven*cs no insututo de Educa:En
Profasional- lNEP,
10 - Contr$wintes - sko aqueles associados que contribuem mensalmihte com a eritdeda

Paráctafo Þrtmetro: O Utulo de associados benernkrito será tenterido após a aprovaçao da Assembléia
Getal

Periomfo See mdo: Os assoc3adoiqualque-que seja sta categoda, bem'como os seus fammates. para
freq0enlarem as dependencias socials da entidade Serbe obigados e apresentanim e inde!¾eação
Tomecta pela otoda.

PRègrge Terceito: È assegumdo ens conµgues, companhatra (o) da (a) essociados (et suas Shas
saltaitas e fees mono¢ec de 16 anos, a pstticipação em todas as a:M1ades so:as e desportvas
pomovidas pela entkinde independente de outouer com:ibuiçëe

CAPffuto IV
DA ADMISSÃODOS AssoctADOS

ry . São recalsites indspensheb à egmlis&o no quedia socW de ettúdede, na categona de
assecados Fuadaueres e contrkistes:

il ser maior de 16 (dezesseis) anos e &catar com as decisões estanetecMas r.este Estatuto e Rogdamenta
Intemo da en Bade;
t)) Assinar tem10 de Compromisso com a aufgsg30 do pagamemn mensal da contribuiçac fixeas em
Assembléia Gerat;
10) Set residente a domWilado sto Estado da Sants independente de conaçao oc nacionehdade

cAfhuto v
DOS DIRiffus E OEVERES DOS ASSOctADOS

- She Direitos dos Associados:

) o uso e gozo das depcM6n:Ms sociais de entdage petos assomados e seus dependentes;
91 pardboa de todas as atividades socials e espottivas, observargo as deposiçßes comges r:este Estatuto:
DI} wror e ser votado on muniões de AssemoJela Geral. Ordingdes e Egrecreimittas e propor ntadanças
administra6vas para entunde;
IV) convocaressembitie com ecolo da maioria skncies det asso¢fados:
V§sugent & Oketería quelquet providencia que iviget de imomsse da emi:ece.

M - S&o Oeveres dos Assomados:

9 Campftt e mspener os Estatutes c msMoçoes e•nanadas de Diartona e 08 Assemmia Geral;
‡1} Z.elet pelo torn nome e pela conservaçëo do patrtrnonfoda trtstitatto de Educa¢3o Prcéesi na
nt) Pager pontual mente. as suas f rensandedes e comprombsos assonidos min e antidage
rv) >de r os emnteek danos ou estregos de avsiquer neAwas causados aos tens
acusim por possen :•e sua fim1M ou qve es pm set sua responsabilmada:
V) klonuficause quando for exigido;
VI) Compameer h Assembléias Gerais:
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FNSTITUTODE EDUCAÇÂOPROFISSIONAL - iNEP
CNPJ,: 04. 593.115/00014;$
ESTATUTO ALTERADO

OWAff2AÇ/O Of, SottEDAOg CfWL DFigSSE ÞOSUCO CONMRME OlsPoi70FEM LEI SW

Vit] ResponsaWizarse pela trcqDûncia dos seus cofogados que devem pressuir idonada irèbge<a
ke40ann;t a entidade

Pagersfo Primeiro - Os a½ociados de entidade respondom substianknente pelm:·abrig somats 5
Marduto de Educap 9 ProftS5iornal - INEP.

PacAgrafo segundo - Não cila vitteulo empregatkio com a entMede a pida#0de us
hattual de pessoas voluntárfas admildas frWiante termo de declaraçào e assuti depbXt tio

Parborato Tertetto - A prestação de set16ço vobritário, gratuito, mesmo que hebdsäl. RSO se 0000 ufa
relação de.emprego entre 6 p:sttadore a entrdede.

Par6erare Ouarte . Os prestadoms de ser.cor vo'urtidos terio admados cadre :4;s rius: de te-c
de dedamçao de inensténda de vincam e.mpregat·oc =beme e a

Pathorato Wnto - O instituto de Educeção Profissionat - INEP, fica isento de quelquet obögaçào
tobamista, na prestapho de setWços 40?untM0. Sem gerar vinculo empogaticio ento a orddade e aquete
qife prestar esetW90 voluntido na 0005600960 das f&talidadestst2tutBlias.

Parágroro Ünico - Fica cadube <'a sinculaçëo dos perógtaios enledores a contrataçâo. por tempo
determinaGo: de p<otsionaade servicos tècalcos espeäslizados, a exemplo de; m¾eos adm nistradores,
advogados, comecores, ergerAetros, profetsares den:Teouuns.

CAPíTULO Vi
DAS PENALt0ADES

g - O assocmoo que samaga et assposges ces:o Emäteto e cas-mstrognes t.atraoss peu Drterna
sofrera as seguintes pensfr6edes. Adwrt&nce. Suspenato: Bomaçáo

PMáqtato P‡meiro • A pena de adwrtðndase'd steaf e sp0cede por qualquer memb:o da Dixoña

Parágrafo segundo - A peña de sesoensão impone, ou a perda sociono se freqwas deperx!¾¾s
de instarto de Educaç>o Profissional - WEP pelo período de 90 (noventa) dias, será apicada pela
Assemblèle

Parhamfo Teiceim - A peu 60eftalinaçëo, que será .99cada pardecaio de Assomkla Gerat %;ka na
perda definitiva do direito de fayGentas as dependkacias da associaçBo.

- A anticação de peras de suspecGo eu eunicaçâo wra poceace de ne'rcacho a:- m:tate
cobeaco. no prato oc OS (ono) duas. re<.utses oesis decisac. A Asseritres Geret.

An. W - São passivals de pena de e&ninaçëo es associmas que transgredirem gravemente as
dispositúas estatuthrtas ou as Msintebes baixedas pela Dire'otia.

CÁPilULO W
A ESTRtiTURA ADila.1STRATTvAE FWAucr1RA p

Art. 12* - A orgentracio sed composta de:

01 - Asstrit@fa Geral
02 - Dimlado AG

MG
Ass





MLF SECAD

INSTITUTODä EDUCAÇÄOPROF1SSIONAL- INEP
CNPl: 04 593.115/0001-98

ESTATUTO AL.TERADO ,
ORVREF.AÇ4007.SoctEOAGFCMLOFINTFRES$ë#ÚSUCO.CONFORIAEOls?DimPElA(B9TW099

J
Responsabilcar-se pela treqü&ncia dos seus convdatos, que dewm possuv MonerdaáËÑ l.pera

QOEfliãf S EGIM240.

Patágrafo Primeiro - Os associados de entWade respondom subsidianimente pel:rrebrig sama
Mstituto de Educapto Profisstoral - INEP

Padgrafosequtido - Não cita VIfttulo em9700slitio certi a eriddade a presta¢$0 de .

habnual de cessoas vaWntárfas admitidas mediante fetirl0 de dederação e e&Sullga OktbHI do

coníaw.e e LA

Perforafo Terceiro - A prestaç&o de seM9e vattethdo. grahsito, meso que tiebitud naa se confiçura

rC18920 de etrpf€go entft 0 pfW$tador o a entidade,

afggrafe Ctuarto . Os prestadores de ser¢lco: aductários ter§a adm3ides "ned,at :,ss rava de 19,

de dederaçàode in¾istintia de vincul: e.-crgato Ufwls e a

Padierafo Gointo - O instituto de Educagno Profissionat - 04EP. fica c5ento de quoiquer obrigaçào

trabalhtste, na prestaçao de serviços volunterto, semgetar vinculo empmgatkio enom a enddade e aque3e

que prestar oserv499 volunttdo na consecuç&o des fbt20dudeststatut2nas.

Paragrafo único - Fica exclutda ¢a docu;&p39 fos pefágrafos anleñoras a contrateçëa. por tempo
determinado, de p<ofissionne de servioostècalcos espeoefit.ados, a exemplo de: médicos edernistradores,
adseggdos, comatores, engeriteiros, professores dottre outtes

CAPÍTULO Vi
OAS PENAUDADE$

g - O assoraaoo que unnga es osgesches gesta Estatuto e das.msttvpes taa.aoss pela Dw:4
sofora as segantes penahades. Adwt16nce. Suspensko.8mmação.

Parbarafa PLímetro - A pena de adwneridased wrbat e upúceda por qualquer memb:n de Dí:mord.

Parágrafo Sect,mdo - A pena do.susoettsto tmposte, ou a perda do dimno de freqw as dépeixlMeiäs
de instorto de Educagho Profissional - NEP peto período de 90 (noventa) dios. Sefe aplicada pela
Assembléio.

Parkgrafo fatteiro - A Gette do ¢ftminaggo, que será apth:ada per4ecasão de Assemb'ha Gerat hapta na

perda definitiva do dir•ño de foqGerdar as depenthacias da associaç80

AfkW - A soGeaÇAo de pene de susget.Go e.s cidnaç¾ sera Mcct14ä R neitmaph & 9OalC
cabecco. no mato or 08 :ono) casa.<acurses desta oomsät. A Assentré's Get

Art W - São passivos ce pena de el:minaç&o os assocados que transgredirem gravememe as
disposiçöss estatuihilas ou as inskvgoes befomdes pela Dirmoria.

CÄPilULO VU
DA ESTRUTURA ADtml T1tATTVA E FINANCEIRA

¾2"· A om2MIAQëo sed composta de

01 Assetitiftia Getat
92 - Ostetodo. AG

ss
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r e ÑSTmfTODEEDUCAÇÃOPROFISSioNAL - INEP
CNPJ 04.593315¢900¾¾
â$4TUTC ALŒRACO .

ORGAW.AÇAO GA SDDEDME CTA DE NWES$gP(pHCO CogfoqWE [WSPOS¶O PEIA LEi 9]AP/PF

arångo ypte: A Emde cumplír suas Iba¾dades, a Dim:oña de Comummção Sooet se omardzarà em
catos departamentos, que se Ezerem neœssã¾ os quais se reger20pales disposiçðes estatutMas.

Ary. 21' - A Datton reunir-we na sede sogal ou em qualquer fugar, previamente estabeleddo pelo
Presdenteordbattamente uma vez porrii(•s, em dia e horadefmida, etou eWiaonlinadamente sempre que
tor necessarfo, por convetação de Pic:iidente

Paráqsato Priumke - Og diretomo execut vas e onwnecers er,con e ry:o.se :yas da i et
Educaçâo Professiormi - WEP 060 coderen -e; remunemos dem em: Eneboos cu OfWy <!
sewiçosprestadús a totidade /
Att 27 - Soo Atribuições da Diretoria:

Pratker todos os atos de gestão, consentáneos com os-ñns e objethes de engd tÃ¾e podecdo
emotante, trans'gir. moundet direitos e¢quiridas ou blienat hens Imóveis, contrair emp¾im he
cualquer forma oneer os bens sodats. sem ptevia aurort2aç§ota AssemblaGeral:
E· F'.m as menteidades a ser ¢otmóss Cos $$:tas, para a•emer As despessa de ecaserr.pão os
en'dade;
N- RC-idver sorge measão do sócios en respejlo das penas dignores,
(V- Contratar com tercertos a cortsuuego de qualquer otus de acomo com automças da Asst=%:
Ge.,it.
V- Submater à apret;açgo da Assemoda noim de cace exercicto, rela' (10 ekeurtslanciado das seus etos.
ba'sacço eo demonstrativo de receitas e despesas daantidader.
VI - Contraturserviços de:etwiros para Mecuegg og projetos e progfamas:
V& O lastihito de Educae.la Profissionat - INEP adotari prát!œs de,gestgo administrativa.neesss650s e
saúcièntes, e coibir a obtengib. de fonna lndMdual ou coletiva, de egnefidos e vantagens pttsoMs, om
deordneinca particloaçâo nos processosdeelshdos

arágrafo Primeiro - Na desenvoMmento de suas ativatedes e entidade cosentarã os p<irwü¢os a sua
a¾ade, nipessoaldade, me:Made. pubbaidade. ecmomi:Made e da efielencia e aio fare ça er

stimin3¾õ de reça cor, género ou Migiao.

arbornfo Scquado - O ins•Jtuto de Ertor.ack :ros onM - *F - m:
.

:.: : *

rneio execuphagirate ao propnos, progranus ou planos ge açoes po' rpho de Gaaçúa de :ttesos 145035.
humanos e (manceiros. ou omstaçao de serviços imamedifidus de apeso a outras orgatuzaçoes som fans
'acrativos ce orgkos 40 setor público que atuam em Amas efins

Paráuf3fo Tetteife - G instituto de €duca¢to Profissional - 181EP tüsciplinam seu ftmciaAamemo per
meio de Ordens Normattvas, emmoas pela Assemodie Genr, e omens Executvas, emadas pela eretoWa.

Mt. W - Todas as deutereçoe.I da Oktiona soo v¾idas. deMs que tomadas pelo maioria dos zus
ocmbres.

Paraq<afo Primeiro - E.ssas detteraçoes 00ttstatao de Alas manuscritas em I;ve pmarco, son rmmu 6c
Seemuo.

Art. µ• - Os Dimtores 400 soleóðnos ne mayormabdinede dos atos emenados da Deretorts, fess .

Domm, a CQd4 Odor, O diflÀio de IEXErConstar na Ata de 525580 ftSQtttivt. 05 7004800010$ d ; ..
vencida

Art 25* -95e Atri6ui¶ðes Especificas do PresWente:

I. RePWernst a eMidade. Judicial ou exímpidteisimente, qu:n ativa quer passrvamame. PAG
ti- Reposente em Nize ou fora dele nas suas relaçðes com terte tos e perorde os poderes tos o
DOV3dCS. V
10-ReposeMar o Instilvto de Educaçžo Proissicaat - INEP em fume ou fare dele ras suas et e¢ 0
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3~13TO DE EDUCAÇÄO PROFISSIONAL- INEP
CNPI: MSS3 11510001418
ESTATuiOALTERADO

C+Ge ricos sooæAosme.osturµessePúsuco conroy mproso pp mes

Attj•$80 AMbuig òos Especifices de Ditetar de Comunicação SociaP

& Organitor e coometter todos os emntos Social. Artishen e Cucural de c:pañaaç§o.
0) SupelítrFender e Ascahtat 'odge as endades e restM4ades pattocinadas pela o e da ser
programa potifico pedagogleo,
10) Zelar pelo bom relacionamento erra os associages da oiganizagio;
IV) Providenciar patrocinadams.

CAPhULO M
.

00 CONS$tBO FistAL E SUAS ATRisutÇÕES

Art 30' O Conselho Fiscat sera constnuido por 03 (dais) msmams efeuvos e 01 lu nit nie.
eleilas eat conjunto com a Diretoria Exew0vapelo mesmo periodo.

Art. 3t* -San atribuiçóes co consafho fiscal:

Reuerr-se, pelo menos uma mz em ends mðs paa examinar os IMos temas e documentos te lur, por
esord0 500 parecer, aprovaú05 OM flAO.

A¢msemar. A Assemb¾4e Getal, pemœs anvat saam o movimento econðmico, flasocelo e almimstrativo
da er,tidade.
O Examitiar os livrosde escrituraç.§oda entdade:
tv- O>sar sobre os balanges e relatódos de desempenne finanœtro e contatut e sobe as operações
pattimordais reakraSas, emi'Jado gamcetes para os orgardstnes superiores da entidade
V- Rectilstar ao Primed Dimior Mr.,trAstrathe e Financero, a qua!quer tempo, dan:tnentaçån
comoseba166a des coetacées emnðmicas - Anan¢eltas teafandas pelo lesthuipao;
VI- Acompennst a tobalho de cuatituais audilores enemos independentes:
VDI. Convocar erraantineriernente a AssemtWo Geral

Parágrafo único - O Pressena do conte o Foi sera escoW3o entre os pr6p tos membros que o

degrem,
CAPOROX

DO EXERCIClO FINANCFJRÔ

AJÌ- A reccha do Conselho será proveriente de; comdbuiç0es· terga de promoçðe> diversas doações

i
gadas a 50Dvenc50s

AB - As despesas compractider1P

Custed das athAdades doretsas, das enestgos e da admWuraç&o
ik Obrigaç©es de pagametdo que tornaram ergivetom conseqüefreis de decisac ludi·dal coinho, contale

de operaçðes do crëdttos
IIM 05 elichtges pecunaidos de caráter agroordingdes, 640 p¢evisto no orgernento, Custeardo a ¢©nts

credito adleianett abedo com sciodzagan 60 Consafho Fiscal e compensado mediante a utilizagio des

recurse que totam previstos:
fv- Sathr10s e outras espécies de temuneraça
V- Prêmio e trofbr.
VI- Mantilencdoda sede;
Vlb Auxihos doeçõesodosmatettals e clutpamerdos

Parãerato único - O Inst1hdo de Educaçán Pinfissional - INiiP não 6tstneui resultados da

boameaçacs. pamedpaç5es ou pereela de seu Dirdmonic sot nenhuma Torrna ou omene

CAPffULO U
00 PATitiMóNIO

PAG
Art W - O Patom6nio do instituto de Educaçao Profissional .INSP è constfgfde pelos bens

seamtevels. ve movent agges e e ores q



INSTITUTODE 600CAÇÃO PRORSSIONAL - MEP
CNPJ:(AR$11AIDOOiÃ¾B
ESTA7UTO Al.TERADO e

- D'. JA DA FooEDAnd Crva DEINTERESSEPú$UCO.cofl#0MME htSÞOS10 FELA LBg,f!IIMR

F-go Þrimei<o - Os Dona pathmorèms da enbdade, não podetäe ser alienados a não set por ep.1esse
s. :mção da Assemt¾h; Getal, em sessão especisimente onvocadapara esse lim com voto fevecâtel
2 2.3tdois terço) dos presentes

Att 3$*- O trastituto de Educaçho Pro6ssione!- fwEP onagede a etsrder o x; palomóneceutJarw'e
escrlurado e tomboda.

Par½røfo PFWileiro •O1Astituto de Edesagio Profissional EP nio distrami dMdendos'nem Iquer
,

pa<cela de seu pwbnho ou de suas rendas * Sidio de hicro ou palticipapio no regl:Rado e seus
ciretores, conselhetos ou associados. Apuca inteiramento no pais os seus recursos na raan o dos
seus tbjcMS in3Audoaise empre a eventuat superhit no desenvoMmento de Swis idalmi3

CAPilULO XH
PRESTAÇAO DE CONTAS

Art 35· - O Instituto de Educaçao Profissional - INEP manterA .1 sua -nsc.1ta contildtsca' ein Ovros
feveSlidos das formalidades lega se capans de assegurar a suû w.atslio. A erd•dade fka isenta 09
qualquer otutgaç5e tratamista. ne presla¢o or serwpos vatunudos. sem gerar vlecuto empregation emre
e entidade e aquele que prestar o seMco volontino na conseaução das (ma¾ades estatuthda3.

Parágrato Pybpqlro: Os sonmeos de contabuidade serdo executados em condições que permitstá o
conhecimeMo imediato des posiçðes das contas relativas ao património, a finanças es execuçáo do
Orçamemo.

Parándo Secupun. Todos as re0eles e despesas estão gekas a comprovantes de recoWmeme eu
pay1W40 e a demonstrapho dos mspectivos Saldes.

Parágrafo Terceiro O balanço gerai de cada eretticio será acompanhado de recoinistersta de huoms e
perdas, disedmaando as recursos pattirnonisis e inenwhos da entidade.

Parhorafo
. Quarto- Gendo a entidado sem fas Iverathes, ako desidtuiré tesultados «Mdendom

bondicagets, perheipações ou precetas de seu painm6eio sob qualquer pratoxto entre seus duetofes,
conseineros ou associados,

Parkärsio Ouato A prestacão de oftas da tortiução obedecerá as seguatte3 normes

1
- Os pace ms inr danYda½ 60 conubMade e as Norrr s etssCamit de Contaoddade;

9 - A pati ndo, por QLMQuer meio eûrätt. no encerremento do examãCio fiscal. ao reistónode atNidades e
das demons1raç es thanceiras de orddade. inciufndo as certid6es nogaftvas de ditmos lunto ao WSS e to
FGT S, ¢clo¢endo - se à disposicio pers o erame de que'poor ci¢edho
ill - A realizaêAo de audNoria, inclusive por endiores ex*emos adepev3entes se to o caso da apicago
dos evemuois remisos objeto de Termo de Pafœda, confamte preursto em regulammato
IV - A prestaçao de contas de todos os moirsos e bens de edgem publica ocebidos será lelta confomie
deterrrma o parágrafo único do att 70 tta Constilujcho Federal

CAPÍTULOXO
DAS EBÇÔES

Ar'. 3P - Pn concoor a qualquer cargo cie0vo da Di-gloria Exemfora og Gottselho Fiscal O
essodado terä que ser memtvo da errfr3ade a maisee 01 (um) ano e estar em pieno gozo us d e'fo
contefað Aeste Estatuto

apenas ums mapa

. O edtai de convençâodas etel;6es devert constar a, baal da masao e ser pubacado no
imo ) Gias de antecedencia envis ¢cs os icagno I
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INSTITUTODE EDUCAÇAO PROFISSIONAL - INEP
CNPJ.: CA543.*190001-95
£STATUTO ALTERADO'

ogpuzaçAo64soasoansçivµ orwpasssE añauco couroneyotsPorrogange.mes

Art. 40' - Somente vocerá voter sdrJos t soi votedó to es ióciosÑÁ eslafe:n quites com a4esouraña da
cnédade

O clrelot Financetofemecerá a:Coniss.lo Ehehoral no prazo ntãximo de 30gr , dies, antes de
da'a påvistà para as eleiçàcs. Uma relaç40 contendo os ngmbs dos &òcios qlfÎ o Qúlt a
Tessbrañawenddade.

M -O dinsito a olo t pessoal e invar ske.?
·r

M . A chapa pretensa a conconer as eWç6es da emidade deverk encomi rn 44
AssoNação uma relaçâo c¤nstando um teguerimbate pon.d5 (trés') vtás vn¢ressa fá at
nome s do caduato tem seus tespemvos comes;odsæeos. húñaiin de¼eatigade, t land416
a data eststalecida pelo edital di cómlebaç(ro para âs afeiçône

9 jirt, A4· - A masa eladoral serà composto de 01 (um) Préskitt#e, 02 (Bolt) Seelèthrios e 02 (dois)
Esemb9edoms

Att.45*- A.¢0missioeleborgelegetááevÞrtsidmiteentre saudineittigos e a formé de sua orgeruta¢oe
funcionernento nomeu Reganto intemo

Parágrafo Ûnk;o - Apðs as eierobes de seda poder segur-se -8 do lafë8fsto a passede seus membros.

Art.,À$ - Šnrå lavrado. pelo pdmeiro Secretátic, em here próprio: Alade todos ositabalhos de Agembléia
Géral

CAP1Wl.OXIV -

DAS DISPOSlÇOES GbtAis E NAM5trõRIAS

AÁ¾Sembiéta fatoiverà os c2500 omascs neste esitMD. inclusive acute a api cação stapletiva e
sub¾ànades leisemvpor

Art. 48' - Os atos e detiberaçBes da Assembitia. quando tomom cartter netar cobs almeNe
aptowedos, passem a ser considBrBOOS CONCitatidgfú5 80 ygggt,te :412:,,2, torn a N5mn eftkW d
seus desposuvos -

Att-40' - Ös stos defibmatoes4e-Assemblele e de distoria fer$o pubácidade atraWs.de tasolup6es
numeradas ettS¢dtaspm Ivro.próþño.

Art. 50* - O,presente ÆslaM 46 podertser atterado pela AssemNia deraÍñxhtsive no tacante a sua.
aemaistraçai aeide nue-a piotesta "seia ep<nsentae por 2/$(doig3eress) de Associados em pleno goto
déddúi thof;sodabtom a destdk JustfMacao

AfW As etauaWitéraçoes enteaAdias emram em gor na4atada suo pubbcaç3o. revopadas toras
as disposiçôts em'conttá4o

Art. 57 --Aprovada a proposla de retoma do Esotuto, ser6 -o mesric encammhedo à autonosces
competente.s para homolegaçño.

Iwt 53 - Se a Otrutoda julgar necessario podef3o elaborar um regutemente httomo.sm pedeilt. riartrienia
como esiebeleefmento neste Estatuto e dentro da legdag&o em,Mgx

Art Šd' - o mandato da diretorth estender-se-a sie a posse da nova Diretoria, tegalmente eteita p
Art. 55" - A entidŒëe so podera ser obsoivkla em caso de d!ñColdades com o preentis de suas
AnaWa:«s, trediade cortva¾ da Assemblem aerat.etpeclaimente cdotocada para esse EsÃ, com voto
frvorável pelo:nenos de 2/3 (dom terms) dos 'os pressates conforme disposto no artige;

,
paßgrate B



INSTITUTODE EDUCAÇÀO PRORSSIONAL-INEP
CNPJ 04 593.115/0001-98
ESTATVTO ALTERADO ·

ORGgilAç.AO(g SODEDADECML DE WigRESSF PÛ8tico CONFORMEDEPOSTOPELA£89.750/99

$8 - No caso de desolucGo da enkdade o seu palamðnio Hquino será transfendo e outra OpenizaçaoOd de IMetesse Pùbimo (OSCIP), om o mesmo objetim soelal tagistrada no Conselho Municlpat de
Assistencia Gocial.

Art. SP - Na Spótesc da Instituicho otner e, poste omente. perder a qualificação insituida pe½ LeJ
9.790/99, o 3Cert paimonial disp3rivel, adoudado om os occia público durmte o periodo em Que
peduou 290012 962¼¢acho. serà contabilmente apurado e transferido a outra pessoa fundica qua¾eada
nos termos da mesma Lei, preferenci21msate que tenha O mesmo objetivo sorJat

Añ* - Os ensos omissos neste estatuto serio decididos pela Diretoria Exec va com apovacio de
Assemtífia Geral.

-O poserite EMatuto erstará em vkjor a pergrda data de sua pubbeaçào

camaca¢ o< se aanne ce roso.

RG 1012464&-3 RG: 3310737-81
CPF:057.CSS.57 07 CPF:292.508.425-20
Presidente ViqJresiderste

ne Santos da Conceiç80 Ma# Mana ÑviaúKedna de Oliveira UmaRG 0877731047 RG: 06T1585940GPA 013 328.745 92 CPF 776.363,53&OOSecrt*A6a Oe ral Oiretor Firiattooiro Administrartivo

RG, 719813
CPF:00323LTO 6
Diretor de ComunicacioSocial

ConSpiho Fiscal:Titulares;

on Fartas 5
RG 0898812-60 RG. 1006240504
CPF 829409755 CPF.034,753485-

,4L .a. ;QC, i R .
Civit PESSQA JuKr21CA

Itsa Batista Conceiçëo
RG: 09352147-20 og , yr ftCÞF'Ofs.f54A2&42

Merminghte I erro de Lirne se en pye

AG
ASS
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, INSTITUTODE EDUCAÇÀOPROFISSIONAL . INEP
CNRJ 04.593.115400098

ESTATUTO SOCIAL ALTERADO

CAPITULO I

DA SOCIEDADE, FINS. SE0E E DURAÇ AD

Art 1 - Sob a denominação de instituto da Educaçän Profissional, erbdade sem fins e onôwcos, e duraçào

por tempo indeterminado com pe nalidade juddica de direito pavado patumbulo próprf
,

agtersomas técrisca,

admarnstrativa e inanceira. Andada em 16 de Agosto de 1999, registrado cattðño em 28 de Junho de 2031. can
sede à Rua da Glóna n' 2ð, Saint da gleba 'C'. GEP. 42.801010. Camaçatl Bahus regendom oor en
Estatuto que modifra o Estatuto 3mettor, ¢onforme deosão de Assemb*a Geral Extraordinátla fea:Inda er, 4
de Noveinbio de 2010 e demais dispostliva que the forem apl•chve 5 corn numera ihm.tado de assocados

Parácrafo Pomesro instituto da Educação ProfinionaP substiará a des onacao de nome fantasia a skya

EP"para' RDNEP°

Parágrafo,5cquado Instituto de Educaçëo Profissionat Fenoona ca Rua da Gfória n*20. Baktado Ginha
"C". C EP: 42.803-010. Camagart-flahia

Paragrafo Tpreeiro: 0 instituto de Educação Profissional - $NEP e isenio de qumquer preconcelos ca
oisentninaçoes relativas à cor, faça, credo religioso, classe socia!. concepçao po luca - parndána ot. Bos fica.

naconalidade em suas ahvidades, dependéngas ou em seu quadro social. (Lei9 79U99. ncise i do ari 4¶

ParAarafo Quarto: O Instituta de Educaçào Profissional - INEP nao remunera os memtwas do Conselho
Direlot e Fiscal, riBo distribuindo lutros ou dividendos a qvalque: Illu'o ou sob nenhum prelst o sencio que os

excedentes de retella, eventualmerile apañados. serAo congatóna e integratnente a01icados no cosenvoMmento
ces otieuvos inghuac•r.ais, (Li 9 79tl199 marnra'e unin do sti I"} e att 35 pa;&grafo 1"

Paragrafo Quiruo: O instuuto de Educaçào Profissional - INEP podera acedar auxdios. co,91buiç6es au

coaçoes (depois de eramanados e aprovados pela daretoria), bem como f¢mar convéruos e contratos (naceneit
ou intemaconsis) com orgam.smus ou entidades plibicas ou povacas, comardo que nga irophquem em sus
subordanação a comp<omissos e imeresses Cue conthlem com seus objetsvos e unatioades av arrisquem a .a

dependéncia. (Lei 9,790/99, patigfafo único de ai 3*)

cAPITULO 11

FINALIDADE$ E OBJEiTIVOS

Art 2*-DAS FINAMOADES

i; apor e aesenvolve crr amat picjetos e aÇ S de 3531stênce e pro.eÇac so al, cultura educaco
egrrivas ecenen a scadard agraulura fanmar a defesa do coeuri:for, viŠQAÖO LOSBfg O f!OU 9 I •050
soca das cessan em espeaat os que se enconvam em snuaçao de asco pessoal e socaal

Art i - cos oaJElivos

!
- Representar r,eus assocados, ivato aos poderes públicos e prwados quando for necessálro, tervind car

algumas provrdences de preteresso comunithfio, etdterot educacicmal e esportiva, efehvando 00 tahficañac
acordos convenios e contratos que vasem o desenvolvimento social dos associados
ih crier, mentor, organizar e moblittar recursos financeltos e/ou materials para centros educacionais, oc
cuhura e tarer implantados em todo terntério national;
III - Execução de programas de quabficaçào pro½&ional para o trabathodor e a ;ntius8o da pessoa de
defcenoa oc roercaoo de trabemo anavès da educâçáo, QuaWicação e profissionalitagho g
conheamentos Iracec:Gnals, do attesanate, do sabet tientifico, da detrecializaçúo e acess amloci e
dormaçSo.
lV - Joplanta(äo, execuçâo e operacionalizagéo de cutcos de qualificaÇAo 50clat e pro 186tonal em todo
teratorio nacional.
V Desenvolvet programas, pojetos, cursos, açoes e auvmedes. educacionais. quahfscaçao o at cut
om4asionalizantes. espanava, culturais. sosrois. e de Inter corn o obsewo de acoe< o deservoMm tyve
da organizaçao e da comunidade.
VI -kretalat, manter e operaciottelizar a gestio de expertin¢ias rdo econðrnicas de novos mocetos adoo-
produtivos e de sistemas aitornativos de produçào, emprego, cr6dito, comércio e do ensino nos tergy go
da logistaglo em vigor, de forma a elevar o padrão cultural, educacional o económit
Vil- Buscar implantação de infra-estrotara que proporcione o dese.,votv CA 4 BAA -

Etirtura 00 a e da e a (,0 3
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INSTITUTODE EDUCAÇÄOPROFISSIONAL - INEP
CNPJ 04.693.115/0001-98 SQAS JJPL

ESTATUTO SOCIAL AgA002'

Vel - Estimular o desenvolver ativasades de promoçao humana do ¢aräter seeia ulturat esportivo
educacionsi e recreativo com a participação do crianças, dos adolescentes, de seus s ou responskreis
e pessoasda cornuntdade, onde está inserida a organizaçâo;
IX Contribuit para a inskumentalização de pessoas e grupos populares ges aus revas formas A
cooperaçán visando o desenvolvimento artistsee e cdlural ea populaçáo de BaNa
A - Promoção da geração de trabalho para seus associados, atraves ao ensino de práti¢as produtivas
cooperativistas e associatMotas de valot cultural e/ou econárruco;
O Famente de ações que contribuam pata manter ma a mtoona catural pooular refacionada com o$ L.SUS

costumes e nadiçôes da owersdage cuivral ofasata promo;&o da ane e cultu a defesa e cor.servaçãc 00
palomonto 6814000 e 3ttiSliCO.

XIl- PromoçAo de intercAmbio com entidados cientifica de ensino o de desenvoMmento somat, nacionais
c mternacionais, bom como o desenvoMmento de estudes e pesquisas, desenvolvimento dotecnologas
Uternativas. produ¢âo e divulgaçào de miermaÇães e conhearnemo técnit0s e tientlNcos;
1111 - Execação de serviços de radiodifusão sonora, com a finandade educativa. artisboa, culkaar e antorr:stiva

itspeho aos valores éticos e sociars. em benefoo do desenvolvimento geral da coeuradade. medatote

concessto, permissão ou autorizaçào de exploraçao de radiod<fusão comeMA,6 de acordo com a legisia¢¾o
espe¢ifica
XIV •Former e Informar a sociedade como num todo nas questnes afro brasileira da género;
XV - Promoçëo da èbca, da paz, da cidadama dos direnos humanos. da democfatta e de outros valores

XVI - Promover a defesa de twns e direitos satlais, coletivos e dWasca rotativos ao malo ambiente, ao
patomónio cultu¢a!. aos direitos hutnanos e dos povos,
Kvm Promocho da desenvolvimento económico e socraf e combr.e à pobreza

XVG · Promotóo gratuita da educação;
XIX - Estmula' a ga-cene o ddiogo fatal e soldanedade eriire es d;fetentes segmentos sociais partiopan¾
iunio a outras enlidedes de atividades que esem eteresses comuns,
XX - Promover projetos o a¢&ea que visem a preservação, bem como a recuperaçän de areas
degradadas no meio ambiente urbano e rural;
XXI - Otsenvolvet progetc e gregramas de proteç6e da fauna, flora e do eowhbne do eco-sistema
xxil . Prornover a economia solidária e a agricultura faminar como forma de dcoonvolvimento seca
economico dos produtores rural, giravès da quahficaçâo, profissionalilagio,outloot produtivos e cuttas
ar.des,
XXIII - f amentar o deselmo vimente da agropecA<a de toco tewono naconal.
XXtv - Representar os associados nos ðrgãos de defesa do consumedor;
XXV - Im¢arttaç§o de nutieos de assistência jurlorca em iodo temidtro t'aciaisi.
XXVI - Assisténda jurideaem todo tortitório notsonal;
Vxvit - Promoer a onentaç30 e defesa Go cortsum'Car, Pabyback assalanado, per190Msta, aµômula¾ t
htpames providenciñani.
XXVIII · Prorrover a contrataglio e/ou indicaçäo de profissionais para defertder os mteresses rior
costsumidores, trabalhadores, assalariados, pensionistas, aposeritados e titigantes providencinnas;
XXIX - Promover a divu'go, c.usos, palestras, eventos no imtato de esciarecer e ennsurnicos onaaket.
amatariado, rienslomsta, aposemado e lidgame olevdent.ihno sobre o: zos daestos poto a empmas ce
pú¾cos, emprgadores e INSS.

Parágrafo Ditmetro - A dedicaçño às aterc.«des Acrra prw.sms codgera - se mediante a execuçac d.relt de
coretatos pr<¢tos, programas. planos de açóss corretalas e parcertas por mero da coaçào de recesset fisa.s
r.umanos e («canceirCS DL. ßËOÒJ Q$#3 g/gilâÇÊQ d SkEWÇOS ÌDÎëfmüCiŠf 1 6 OTO 2 ÛUtfâ¾ Of 3PikJÇÒ€5 ff
fat baaksos e a orgãos do setorpúbico e corado que auem em areas afins

ParAgrdo Secu,do - A em de cornonr sua (s} finarcade (at a Indfor,éo se organitará em artas undade de
precação de ser-cos avantas ce fizerem necessanas as quais se regerac pelas disposiç5es estaMarias

Parágrain Terceiro A organizaçao poderá atravts dos seus Grupos ou bradades Produtvas 19 &
Comenciatuaçâo, adqvtrir matérias - pnmas, produrir. Deneficiar, indas:rlalizar embalar e comeroaatar pr><tulo;
adesanais e artefatos em geral conteccionar roucas, bgulerias, agos pape se allmemos com mate
<eciclevers b Ilzar pr tos etic ats ddebcos
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5 1 FOCASCAPITULOtityt1¾LL
DO QUADRO 50C1AL

Bi O Quadt0 Socie do Instituto de Educação Profissional - NEP comper-st à e todos os Itamans da
enddade

AB - São as seguintes categonas dos assoclados

I
- Fundadores - saa os associados que pa te opm dos Atos ConsMutivos da enudade

11 - Benemarltos - são aqueles assomados que prestam sereços relevantes ao Instituto de Educal;ao
Profissions! - INEP;
ill . Contribuintes - saa aqueles assodados que contribuem mensalmente com a entidade

ParAgrafo Pameko. O diuto de astoaados benemã·ite serà contendo após a aprovaçao da Assernbicia Geral

Perógrafo Soconde Os associados quafouer que seja sua categona, oem como os seus famimes, on
Reqtientarem as dependerass socats da eredade se*Oo obogados a acresentarem a glicentquçao 10rneck
oela Ostetoria

ParAarato Terceiro: É assegurado aos cen¡ugues, companheka (o) da (a) assooados (c). Suas Anas scuestas e

fDtros menores de 16 anos, a participaçàc em todas as atividades socWie e desposivse promovidas pela enudade
independente ce comover contriculção

CAPITUI.O IV
DA ADMISSAO 008 ASSoctADOS

&_§_" · SAs tenuisites indispeM8ves 2 admasseo no quadro social da erthdade. na categota de assocades
fundadores e comfitäntes.

4 Ser moot de B (dezessets) anos e acatar com as deosoes etiabeteeldas neste EstaMo e Requiamui o
inteme da emidade
li) Assinar lermo de Compromisso. Com a abagaçào do pagamemo:nensar da coninbwção naada em AssemÞleta
Geral,
IRJ Set residente e domdbado no Estado da Baba todeoendente da condiçáo de naconalidade

CAPITULO v
DOS OlREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

- Sto Direitos dos Assee ados:

1) o uso e geto das dependenaas sociais da enudade pelos assoc ados e seus Geoendentes
ll) carbeipN de todas as alvifaces sociati e esooftwas. Observanoo as disposiçôes conhdas neste EstaMo.
111) votar e ser colad: nas reumoes da AssemWo Geral Ordmánas e Ëxuaor6Rignas e 07090: muoS6¢R4

O admmistiativas para ennaade
iv) convocar assembtéta com apoio da mascos symptes dos associados
V) sugerir à Daetona Quafgoer prowdécoa que jufgar de interesse da enudade.

Art. 5'- Sto Deveres dos Associados:

I) Compor e respedar os Estatutos e instruç6es emanadas da Diretona e da Assembleia Geral
11) Zeint pelo bom nome e pela conservaçao de patrimomo da instituto de Educaçào Profissionat - INEP:
lil) Pagar pontuottnente. as suas mensaWoooes e comoromismos assumidos com a enudade
IV) Indent2ar os even:uais danos ou estragos de cualquer natureza causados aos bens da enudate. ©¢tusive por
pessoas de sua 'erm ou que este am sob sua escontatittuade;
V) Iceabi¢Vse quando ty exagado
Vil Comµ>ew a Assembidies Geraft,
Vill Responsabihrer-se pela fecu0nos dos seus ov'dados Que devern possuir idonedace moral eqta
freqùeatar a entdade

Parãqrato Primoit? - Os assooados da entidade respondem subsid ansmente ocia gbti
Insk P
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Perharato Securido · Não cria viticulo empregaticiocom a enbdade a prestaçào de senaço, mesar que habitual
de cessoas voluntárias admibdes mediante termo de dederação e assunçào de volun14rio conform a Lei

Parharato forteife A prestação de senriço wentario graiuito mestro goe habitual não se confgura fataçôo
ie ernprego entre o pros'acct a entidade

Parágrelo Quarte - Os picategorea de nerviços volunterios eerbo adm¾dos med-ante amenature de terme do
degaraçào de inexistencia de vinculo empfegaticia conforme a Lei

Partorafo Quillto - O tristituto de Educatio Profissional - INEP. fica anto de quelquer onrigaçao trabalhista,
na crestagho de serviços voluntáno, sem gerar v:nculo empregatiero entre a entdade e aquele que prestw o

servpo voluMário na consecução das finabdades estaM8nat

ParAarato Ünico - Fi¢a ex¢Mda da vinculação dos paragrafos antenores a contratação, por tempo deteminado.
de profissionais de serviços técnicos especialaados, a exemplo de; mecicos, administradores, advogados
comadores, engenhedos, professores dentfe ounos

CAPÌTULO VI
DAS PENALIDADES

O
- O associado que nfringir as disposiphes deste Estatuto e das Instruçoes Daixadas pela 0,retona sokok

as seguinles penahdades: AtWettencia. Suspensso: Etimtnaçoa.

Parbarafo Plimeiro - A pena de advertencta serb verbal e apucada por quaIquer membro da Dire'twia

Paráqrafo Segundo - A pena de suspensée imposta, ou a perda do a rego og freqücmar as dependercas do
instituto de Educacio Profissiond -INEP pelo periodode 90 (noventa) dias, será apkcado pela Assemblea

Paragrafo Terc.elto - A pena de ehminação, que será apt cada por decishe da Assernbibla Geral, unpûca na
Cerda definil ,a de due to de f<equenta+ as dependènos da 358008Ç$0

A_rt_ g - A apWaç¾e de pena de suspenseo ou ehminaç¿o serà procedda de notificaçáo ao infrette, cabende
ra prazo de 08 (ofo'r dias, tecursos desta dedsho, à Assembleta Gera!

Art W - Såo pasalveis de pena de elaninaçao os associados que transgred rem gravemente as dispospbes
estatutarias ou as lastruçoes baixadas pela Diretoria

CAPITULO Vli
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

og - A organgatea serà comoosta de

01 - Assembera Geral.
02 - retoria.
03 - Conselho Ÿiócal (LC. 9 78/99 nctSo til 60 att 4°)

DA ASSEMBLÈiA GERAL

AB - A AssemtMia Geral eo orgao soberano cla entroade, é constMds per tooos os asso ados maior
16 (daresseis) anos que atuem na área do Es:ado da Bahla e estejam ne oteno gozo dos se
tauaçao reginar com a Tesourada competeco-ine

I- Eleger os mernbros oa diretona e do Conseiho seat que nBe receberðo qualquer remuneraçào pelo
desempenho desses cargos
M. Conhecer e julgar os recursos que me sejam toerpostos octos assocaados, bem como de conira la
dehberaçon da Diretoria ou Conselho Fiscal go
Pathurato Ùnico - A Asseentàëta Geral reunir-se-A ordirmeriamente 30 (trinta) dias a ¢6 ti
vigènda do mandato de Bretoria em exercido 5 (c rico) dias apos a reatraÇao da DNh
cofitas da e ita ntapho otér
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Art 14' - A Assembitia Geral regrtir-se-a extraortlinanamente a pendo da Duetona ou 90 soticklar,do dit
maiona samples dos assocados, ou seja a metaan e mais um, niedian:e <equenmerno escrreo aos sente de
entidade, compehado4he

I- Deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da entidade, submetido 6 aus spreciação, e do
conhoolmento prévio dos associados, através do avtao de convocação
U. Refonnat os Estatutos - ResoWer sobre a dissolução da entidade.

•• A convoaçâo da Assembléa Geral dar-se-á por meio de avises publicados 15 (cuinze) das segeldos
no mural existente ra sede

Pa<egrafa Unico - Os Editos constario die Fera e local da reurdo Além da pacta dos assuetos a serem
tratados.

AB - Considerat-se-A constituida a Assembitia Geral, em sua primeurs convocagio, desde que a hora esteja
presente, pessootmente, ou legelmeme representido, a maioria absoluta de seus componentes, todos quites
com a Tesouraria da entidade, e em segunda convotaçëe. uma hora depois de aprazada. quando funcionará e
deberará com qualquer numero de associados presentes, desde oue estes genes com suas otogaçoes com a
Tesourpria.

Art, 1T' - A AsseetWGa Gefal Instalada pelo Presidente da Diretona e presidida por um dos associados eleitos
por aclamaêee pra tal fim

Art. 186 - Assumindo a dmção dos Trabalhor o Prestdente de Assembleia convocatè um associado para
compor a Secretária e malt dois otdros para eserviinadores em caso de efeêòes

CAPITULO WI
OA OtBETORIA E 80AB ATAIBUlÇÔES

g - O mandato da Diretoria Execubva e Conselho Fiscal será de 04 (quatro) anos. podendo haver
tuttelêëo.

PacAgrafo Único - A emidade 630 remunerar6 sob qualquer forma, os carSos de sus Outtoria e da Conselho
Fsc tem como es n'ividades de seus assedados, cujas atua¶hes são mietramente gratuitas

•
- A Diretoria comporme de 08 (cinco) etonos em Assembidia Geral:

0 t - Presidenio.
02 - V>Pres dente,
0'I - Secretorto Geral.
04 - Diretor Financeito Adnunistrahvo,
OS .Ovetor de Comunicaçâo Soclat

Parharafo único: A fim de cumpttr suas finakdades a Diretorm de Comunicação Soetat se organizará em tar tas
cepartamenlos. que se interwm necessários, os guab ee regergo pelas espea:çoca estaMárian

Art 20 - A D•<etona reunir-se-6 na sede social ou om qualquer lugar, prevtamente enabelecido pelo Presloony
ordmariamente vraa vez por m&s, em era e hora definda e/ou extraordonamente, sempre que for .

pce convocaphe de Posies te

Parsgrafo Primeiro Os diretores exocotivos e cometheros fiscais e demais membros instituto de
Educaçëo Profissiona) - (NEP nao poderio ser remunerados nem outer beneficios ce g tificaçoes pelos
serviç0s prestados a 90ticade.

Art. 22*- Sto Atribuisões de Diretoria

1- Praticar todos os atos de gestio. consentineos com os fins e ob)ettvos da entidade, nào podendo en
transigfr, renuntier direnos adquMdos ou atenar bens Imóveis, contruir empréstimos, ou por qu
onerar os bens sociala, sem previa autodzaçào da Assembl6is Geral;
9- FNar as mensaudades a ser cobradas dos sðctos. para siender às despesas de e a
10 Resolver sobre indesie de socios e a respetto das penas disciptinares
IV- Contrat consutgto a de co
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V- Submeter o aprecaecho da AssemÞleia, no Em de cada exercicia. miatoria arcunstanciado dos seus ales
balanÇa e a demonstrativo de feceitas e despesas da entidade,
VI - Conifatar servtços de ferceiros para execurjo de projetos e programas
Vil- O instituto de Educação Proflaslonel - INEP adotará práticas de gestão administrativa, necessácas e
suficientes, a coibir a obtenção, de forma mdividual ou coletiva, de beneficios e var.tagens pessoais, em
decorrentaa da participação nos procett.os dettsonos

Paragrafo Primeiro - No sesenvoMmento de suas atividades a arthdade observard os onnchotos da sua
legahdade. impessoafittade. rr.oralidade, puuncidade economscWade e da efiednoa e não fara otrak.ve:
msom naç40 de raça o genero ou reMiao

Paragrafo Segundo - O lostituto de Educação Protissional INEP se dedica as suas atividades ;v mem
exeroÇào direta de prop.fas programas ou piaros de açöss por meio da doação de recursos fís::os, flamanos e
financeros. ce prestação de servpos ardermediários de apoio a outras orgamraçðe> sem fins kwativos e a
6rgãos de setor públ ce que alvom em &mas afins

Parátrato Tercelto - O Irtstituto de Edutaeso Preflastomat - INEP diselplinará 800 funtionainento por meio de
Ordens Normativas, emildas pela Assembitia Geral, e Ordens Exewtivas, emitidas pela diretona.

AM Todas as deliberaçðes da Diretoda 680 vàtidas. desde que tomadas pela maioria das seus mcotwos

ParAarato Primetro - Essas deliberaçðes cortstanto de Alas manuscritas em hvo proprio, sob minuta do
See ethno

Art W - Os Oce!Dres sko w>Whrios na respc¾abindade dos atos emanados da Direteria. ressatvando porem a

cada Direlot, o dueilo de fa2erconstar na Ala ca setSão respe¢tiva, es fodamentos da prôposta veVJda

AB - São Atribuiçons Espeelficas do Presidonte:

Representar a tottlade, ledicial ou extra;udicialmente, quer ativa quer passivarnente
fl· Representar em juizocu tra dele nas suse relaçðes com terceltos e pe-ante ca poderes publicos ou pervados,
III- Representar o insututo de Educaglio Proitssional - INEP ein julzo ou fora dele nas suas relaçóss t.om
terceiros e perante os poderes públicos ou privados.
IV- Prabcar todos os atos administrativos e gerencia da entidade. dingindo e coergenando todas as abvnfalles,
trale ras da morna de ardo com os fos e objenvos e sa femia da lee e do estatuto.
V- Cowcal reundes da Ouetona e da Assembiha Ge'ai, de acordo com o que estabe'ece este estaMo
VI. Msoa' com o Oketor Manceiro. ou no seu imped mento com o vleepresidente, os cheques e outros papels
aMentes à rrovirremaç>o de contas em estabelecimeNo bantänOs 486em como Quaisouer outros documen!05
que impiquem em responsabddado Onantece para a sociedade.
VM- Outorger procuraçëo para fins especificos.
VRI- Despachar o expediente;
tX. Criar cocidenaçðes de apos para a Ottatoria de Forme atender as necessadades da Administraçan:
X) Assinar, conjuntamente com Secretano, os cattoes de identlicação sociai:
XI) Contratar. au.9pender e demitir os empregados de instituto de Educaçào Profinalonal · INEP bem come
Rxar-the os saihrios,

i} Constituir sindicanc.a para ylgar questoes que venham dosanonar a conduta moral de qualquer memtre doDireiona

An. 26" - She Atribuicoes Especifica do Vico . Presidente

i- Subsmwr o Preudente eo Tescureiroem seuompeomentos;
ll- Dar apoio a todos os direlotes e auxsares de entdade:
til- Exercer outras stabuições que lhe delegar o Presidente,
IV. Suceder o Presidente, em caso de tenuncia og morte, -
V- Assinar. Juntamente com Presidente ne impedirrento do tesovelm, os cheques e outro pape s a n
movimentaçào de contas em estabelecimemos bancanos assim como quaisquer ouvo dec
lophquem responsabibdade financaira da entidade

A11]T*. S&o attituiç6os específicas do Secrethno Geral

I- &;oertNendet todos os servacos da secretena da enudado 0
II- &stematizal iodos o: Jedos necessenoa à elaboraçào at relat6r o anual que d s



o enslunupe up e soSJeoue "SetaaAIP sepaptAge seg aietsny¡

crepumaaduaco sesadsap sy (g¶¶ly
sagðuaAgne e sepuSy

p saq$ouxud op spuaa seç$irqpluco ap amatterfud pas 04tosuo3 GP elte>BJ y - O

Batua o en agwaw soudgad to Gavo opagoosa 9100 i se OMR9uoO ©Þ9Wap!md O - oolun owabyJeg

le>og erêlqwassy e aluotusveu:poo¢JPGadoosuo3 lilA
atuaçuedapu¡ souaapo saloppna stentuaAa op owpqual o aequedeut0V IA

:Old!!¾I;9u! 1ad sepagtsaa sepooveug - seanoeuoaa seessuado sep
v aguamanoop oduaat Jantgenb e 'anaeunung e ontgesp¡wpy aalealg artauWd 48 IBM¢lohti A

'apspque ep saaoaadne 90ws!¾eB>o 50 ased seie3easd opugiwa 'seper¡aa;
scuotuµ ed soo$aado se 9100% a iaqpico a oleausug orgJedluesap op sa legal e to veyeq so eagos Jeuido -Al

|apspgua ep ogšginipasa ap soiq 50 asuitamK3 -Ill
apepilua

ep ongettsluiuJpe a oiteoveu!) 'osaw?aae apaawinora o e>qos Innue asoered ¡sJa g espiqu.asty y 'seluasedy -a
equ no sopascade Josared nas

oppos and 'pptua a sopaauanaop a saludo seal¡ so >eugiene easd s;tu apua we zan aum 800040 01ad 'as-punay -i

:lessy 04185600 og sagSingule ogg - N
opoped omsata Aad eMnoax3 Molas!O e ulco o;urihtoo ma

sopap muaidne a;qwww (wn) (ge seAgage sagruem (sop) gg zod op¡ny)cune gros imagg oq¡asuo3 O - JC 3JV

53ebinaluiv svas a -1vasta owlacNoa oc

salopeumolled Jeouappeld i
othertue6Jo ep topemosse 50 e499 oluamevosae|a. uscq oled ama2 fin

ooyBgüepad oogod
,

etue>6oid nas op a og6eziue6m etad sepeuco4ed sopoptAusa; a tapapjAne to sapoµezbestg a Jagualuüadng (ib
ogio.infue op ¡eangna e aansty locos saluana sotopolaeuapacao a Je2tue6;o•¡

:Irloogog3e>¡umuos op Joggag op awagpuds3 ''*9N49tV 093 · .Sc 3W

Tupos sapepilesuetu sep abueaqao e Japua¡eµadnS 1X
:¡eae e19tquiassy ç oluapisa>g atad ogdepne og6epade easd et];tustusá;o ogsmaad eum acaoquça -X

AaqQ eted ope2µagne eiusauepwap 'epëu¡pioeam
a restapo apputessy stad opeAoade genus ciusatedio o auso;uo seppultuo sesadsop se se8ed •XI

«JeO o$urteq o 'aiusuainnue a sesadsap e seveaas esp steausasq o nuokaac e elustuirJisetuss attuatah •!!!A
opspilua

ep apealligeldoo e Jesue6Jo apeprB9 89 Stira3ap sto oë$rpeaste ap soSµuas so apuapaados o Jep>¡uopy
:euoppo ejed operaqqap

aos a essa ow;up apspos e atuaweucoung oc leaveuadspot ouguiua o exten sua opueout 'sepepraana
stouquoduti se 'euoppe elad sopeopui soupusq oluauloa¡agelsa tua "apeggva en stuou un oi!soda; Jozen,g

assaoueug apeppaesuodsa; tua want igua1000 soluatunaop artsignt
auam Øse sagt - genoistgold oy$aanpa •P 01ngsu¡ so citaquip a varoieA ap ogieluaun.otu uja:pa;a;
as anb staded to sopo) a sachatp so 'arzgeaa suolog e ano teleguco so 'eluapesaad o u;o ButSiv 'A

apspguo op saaoleA e suaq so sepol 'opepsigastodsaa a apaan6 ans e gas aPAl
'iesact apas y saluauge sa5tMes 90 Jeuots|Atadng -i¡¡

3eoos apos ou sapeymaxa sapemi,wo sep oµggala; uan alueuaseasewes Jewassady n

slaJa6 sodyuas e opegexotule
eg ap so$ as 'sopeu taed op eyed e apeaasdwco anb eoypedsa carp ens au og5egs.copa e asiang e

omgaagspitupy oneoueuipole40 op asagged53 seç$¡ngµw ogg - gi¶ý

apspouw ep septoeste so anua CLuetumadoptPJ 14100 0100 deltBA
'sotu a SIElipa 'sa(deogiloa se Japad 9 'A

epowJ Q ep 5 ese 'saioRJiO slewap so tuoneWES At
anos o¢eggum og sagyn so ateso saa¿ o ua; a uame100krea numsp¡g

96100015 ti 90 TdNO

SOlV 11 N



(NSTlTUTODE EDUûAÇÂ0 PROF18810NAL - INEP
CNPJ.: 04.593.1154001-98 gy y gg 06 Jur

ESTATUTO 50CIALALTERADO

H- Obrigaçðes de pagamento que tomaram exigivel em conseqüencia de deasão judicia conve I coere A
coerathes de créditos;
10 Cs encargos oceantários de carà!et extraordarenos. não previsio ne orçamento cus canct a coma aede
ad =iereis atserlo com autonraçào do Cosemo Fis:ai e cornoe,sado medante a utázaçao t recursos ex
%e, prevtsios
IV. Salár 55 e cultas espec > de remvreração.
Y- Prárnio e tratéus:
VI- Manutençio da sede
Vib AuÆos daaçëes outros materait e equipamertos

Þatigrafo único - O tastituto de Educatto Profissioital - INEP n20 drstdbut resultados, dividendet
bonWicações. parbcipações eu percela de seu patrimodo. sob nenhuma forma ou pretexto

CAPITULO XI
00 PATRtMONio

W O Fahmôr o do instituto de Educacio Profstr,tonal ¡NEP e consMu:de s.elos bens .mses
DUm¾e4 VOcuks IEmcar165 2.ÇÔ€¾ f tüUIDS dis drWd3 pirbk;I e vaOra Que venhama pesfu'

athqrafo Primeiro - Os bens patrimoniats ca entidade riso poderto set afienados a não ser por expresta
autortação da ASSentblóis Gefel, em Sess10 especialmerlW convocada para esse fra com voto favorevel de 2/3
(dom lerço) dos presentes

Art. 35" - O instituto de Egueseso Proftssional - FNEP & obagada a manter o seu patrimónre devidarvato
escriturado e tom0&do.

Paragrafo Primetre - O instituto de Educaeno Pronssional - INEP che distnow dodenoot nem queous
parcela ce seu ca:nmò>o oc de suas rendas a mee de lucro ce part.caçào oc resudadð entre ses direioms
conseihteras ou assacados Aphca inteiramente ro país as seus recursos na manvlenção dos seus obletivos
osWucionais e ernpregã eventual superávti no desenvoMrnemo de suas finalicades.

CAPifDLO XH
PRESTAÇAO DE CONTAS

Ag 3P - O instituto de Educação Protasjonal • (NEP manterá a sua ingenta cortibuthscar em Ivros
reveslidos das forrnalvtíades !egas e capates de assegurar a sua exatroao A entiande fca isenta de qvreuer
obnçaçào trabalhista, na prestação de sannços vormtários, som gerar vmevia empregaucio entre ; enidade e
aquele que ptestar o serviÇO volantèrio na consecuçàc das finalidades estatutenas.

Pa:agwo a meiro og serwpos de contatti ace Serbo execulados em condiçoes que permitemi e
cricomenio toedde das aosq5es das contas relatvas ao patómónio a Gnariças no execuçào do O:çamente.

Fmnolo Saqun<to To.cas as rectos e despesas 85150 sujeitas a comprovenies de recolhimerito ou
9;mWo e a Mrnansbação dos respechvos modos

Partornfo Tertetro O BalanÇO geral de cada exercl¢io setà ecompanhado de reedhernento de lucros e penlas
discriminando os recutuas palumonials e financeiros da ervtidade

P renrefo Guarto sendo a entidade sem fine lucraftvot, ra0 msnimite resunados dividendon,
parbeipacðes ou parcelas do eau patnm6nko sob quoiquer pretendo enue seus retores, c therros ou
associados

Radqtato auinto. A p.aeaç&o de contas as msutuipsoonedeceta as seguirttes nortnes

: - Os penciplos fundainemais de cantabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade
4 - A publicidade. por Qualquer meio enr.ar. na encerramento do exeratio 64:al, ao relat6no oc a Mda
Ocmonstraçóts financeiras da entidade. intivinda se certidões negativas de d eitos pn o ao IN 344
colocando - se à disposiç&o para o exame de quafguer cidadho. at
ilt • A teah2eçAo de suddoria, inclusive por audflores externos mdependentes opsk
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INSTITUTODE EDUCAÇÄOPROFISSIONAL - INEP
CNPJ.: 04 893.115/0001.98

ESTATUTC SOCIAL ALTERADOCAM ŒRast eg
AS

AB - Se a Direlena µgar ne*essano pooerão elaborar om reguonervo sterno em pe la Lov o
estabelecimemo neste Estatuto e denuo da legestaçâo em vigor

Art. 64*-O manddo da dretona estender-se-a até a posse da nova Diretoria legalmente eÞrta

M_.l§*- A entidade só poderá se< dissolvida em caso de Miculdades com o preenchimento de suas fingidades,
media.,to aprovação da Assembléia Gerat espeeraimente convocada para esse fim. com voto favorever pelo
menos de 2/3 (dois terços) dos sócios presemes conferme disposto rio amigo 111. parágrafo do decreto n* 228
de 25/0ôl7T

No caso de dissolugho da entidade, o seu património IWdo serà Pansfenco a outra Orcaneaçào Ovri
de interesse Abbo (OSC'PL com o mesmo ob;ottvo social tegeirada no conselho Monopal de Asysmuta
Somal

Art. 576 Na nipotese cla milituiçao obter e, postenormente, pester a quehicação insUtulda pela Let 9.790/93, o
adervo peMmonial dispomvel, adqwrindo com os reevoos púbbco dwante o peflodo em que perdurou aquein
Quaf ftação. sarà codabumeme aputado e transferido a cutta pessoa istdea quafficada nos terrnos da mesma
Les preferendarmente que tenha o mesmo ob;nfrvo social.

Ad $$2 - Os casos aniss0s agtig $$$$bde gar y gggi laa 9018 Difttatii EWadulfth com sprovação da
As embtela Garat

A pitionit Eslatuto gnk¾em Mgot a pedirda data de gas publicaç$p

C3tfaçari 64 de Junho de 2010

0 ¿¾ .Omt
RO 3310737.61 AG: 71981322
CPF 892.508.425-20 CPF COS 231 7057
Presidente Vice·Presidente

amond onton Conces;¾ He « Maria A en na de Oliveira LimaRŒ08777340-47 gg pg-fyg
CPF O'3 328 745 - 92 C 776 35 536.00
Sefrotana Geral pirgtgr Financeiro Administrahvo

ME ustavo Costa da Silva
071Š28È1.24
CPF: 668.2 16 066-87
Diretor de Camamicacho Roeial

Conselho Fises! Titularos:
i .

Malãon da Conceição Fa o Ro on Somfim dos Sart osRG 06956'2 60 RO 10052406-04CPF 529.409 75535 CPF 034]S3 485 60

svp enta

F 015.164.826.02
7 sg g4g .

Herm.na¢vo el fAnnteiro de L ima
OAB N' 13695



1LFisECAD

CENTRO CULTURAL BRINCAR DE VivER
CNPJ.: 04.893.iið/0001-98

ATA DE AUSEMBLÉtA GERAt. EXTMORDINARIAOG AL1ERAÇÃO.Do Est O DA
RAZAo sectAL, MUDANçA Of ENUEREÇO E El.E.f,ÃO E POSSE DA DIR XE
CCFSELNo FISCAL 00 CENTRO CULTURA DE VNiilt GUADRIÊNIO 1 4 REAL .(JA
E'.' N DE JUNHO OE 2010' (BL Œ BSD

Data: N de Juno.. c'e 2010 Norbrio: 1 ¾.ns. Local a da Gl6nt Y 26. Bare ¾ Seba '

.

CEP 4 0

010. Camaça:i-Sanae; gyiscos; 4726 A: Edual ce : ocaghp orpo a todos o es:mado g,qrú pgação.
Presenca: Godorme conslatest ne uvre ce assinato de pre/ANyas compare.ceram mal:f 1etpos)

des associados da organitar,2o. Compositão da a; P.esidente da Mess; Joana Hage at Barreto, RG:
1012464&36 CPF- OSTOSe,67647, su¾telte. estuderttu, tosigente na Rua de Gotí6, n'09, Cadega11 de Oetuto -

Camagen.BaMr.: Secretana da Mesa: Simorte Sardos da Conceição Mege, RG: 0877731047 CPF: Ot2,32AT4&
92, residente no Frue do curi6, rf 09 Camagerf de Deniro. Carnaça.4-BaNs. 'Ondem do Dif. (1) Refontia do
Estanno Social, com aprimorerne.9to e consotaaëën da Reds¢o. Com 2Reraç§o.nos CAPITULOG i (DA
ccNSTITuíçAO. FlNS.SEDE E DURAÇAO) CAnitutos II Icos os]ETIVOS)CAPITULOSIli (00 QUADRO
SOCIAL) CAPÍTULOS IV (DA ADMISÄO DOS SÓCIOS) CAPÎTULOS Y (003 DIREfTOS E DEVERES DOS
SOcioS) CAPiTULO VI (DAS PENAUCADEB) CAPiTULO Vil (DA ESTRufURA ADMINISTRATIVA E

FWANGLIRA) CAPITl]LO Vut (DA ASSEMBLÉtA GERAL) CAPITULO IX (DA DIRETORIA E SUAS
ATRIOUiCÕES1 X (DO CONSELH3 r15CAL E SUAS ATRLSuiCÕES) CAPRULOS XI (00 EXERCICiO

ANANCEIRO) CAPlTULOS XI; (DO PATRIMOMO!CAPITULO Kul (CA PRESTAÇAOOE COWTAS) MV ( An
ELEJÇÒES) CAP1TULO XV (DAS Of560SICÒES GERAIS E TRANSITÒRIAS) (2) AlteraC&o de Ra240 64081,

1) Mudança 6e ordemée; (4) €Jesgão e Passe dä Diretoria Exacutiva e Conselho Fiscal da Ertádade Quadriónio
2010f2014. O que ocam Dando p:osseguimento aos trabelitos.dmito da "Onlem do Dia", foram tomadas
o seguintes dellberipôts: o presidd.e 40 mese egiocou pem avaDaç©e a opovapio 49 proposta de alteraç3io
de esdatuto sodel aprosèntade a mese da Assentbleia.

Aç6s^e
leituas das-propostas foram ecrescentadas

egwnas poporigées e, e seguir as nWoméðes foram apenvadas-pela maioria dos posentes com resped>ra.

Ortsofda¢§o, t.asssado o mosmo a vigerar cm as deliberaçôes emanedes da Assembilda Geral, amphardo
assim seus objeWos sodals. Dando prossepulmer¢o o Presedente de Mesa colocou em discussic a ptoposta de
at:em;ën da ra2M social da entidade ficarrJo aprovada, mudando de Cemro Culturat Brintar de Viver para
initutto de Educaçâo Profittional - INEÞ, oporttmidade tammin foi alterado o endereço da ins:hupho qac sai
dã Rue G ni 62, Feira X, CEP: 44.023424, Feira de Sarttana.Bahia pomodo e funcionar na Rua da Gloria rt

2ti, Saltro dô Gleta 'C". CEP: 42.80N10,CamagariaahiaDepolt de aprovadas As alteraçðes. a Preside*
Ja Mesa dea i.delt ao processo de m¢¾ da Oke:orm e ComeMFiscal de orgacireçâo Ressanoe ainoa pam
os presentes que em \4rtude da taca de outrss chapes concorremes para e processo.eieltotal a ofelpeo para
metoña Executam e Conselne Fiscal de o¢ganizaçëe ae¢i terFeeda por actamaçao. Foi aptosenteda e.rnese
emo (Mps údies conforme désorRe a seguir pam conconut a refeddo ¢oito eleitors1. Conforme deliberaçao da
ASNM ik Geral itcam ete¢os eempossados para o exercido de 04 de Jutto de 2010 a 44 de Junho dá 2Ò14
05 segulttles membros. piirto:ta Execedva: Presidente: Joana Magé Var Herreto, RG: 1012464&36 CPA
051ôSS.575-07. softeira. estudante, residente na Rue do Curió. r? 09. Camaçan de Dentro - Comaçati Bahia:
Vice· tesidente: M am Rege Vaz 3antto, RG 331073741 C F: 692.508.42520. casade, professora,
addeme AT, NW de Curió, if 09, Camaçarl de Dentro, Camage6 BBNa; Secre18ría Geral Simone Santos de
Conceicho ½age. RG: OSTT731047 CPF: 013,328.74 92, resideMe no Rua do Curi

,

n° 09, Camaçad de
Defilm. ¢straçao SaNe: Dire+cr Finarkoiro Adr.,ini•-trativo: Mada Riviene Keena de O¾reita Lima. RO
0577665940 CPF TIG 35153500 resmetas n.* tot V ligx10. 3> 3 tu. 3 Oxoça -6aua O_gton
comunicoc.io boaat Diorgo itominor Scares. RG. .71981&.SSP•3A GPE: 065131.705-70, casaco.
admmailador, readseme no Amnede Freia de Corapua n" 119, Condumáto Angre cas Rein 96 45 Ste'.a Mares,
Salvador-Sama; Conselho Fiscal:Iltutores. Maicon da Conceiçëe FArias, RC; 0896612,80 CPF: 829.400.755-
16, res'dente no sua 6. bfo¢o 4a. apio, 101. Glete C. Camagèd-Bahia. Paú)o Robson Bomfim das Santos, RG:
1005240&44. CPF: 034.753.48540, seteut, profössor, resdente.no Rua de Apse¢b10io if i)5, Paroue SatèfRe.
Começad.Gable; Na Astetise Platísh Conceiçâo. RG:'09352t47-20, CÞF: 015.154.82&02. sonetta.
sacraleda. ¢esiderde no Caminho Soledade ta' 15, Novo Hoftzonte CEP. 42.801-300, Camaçon-Bahia.
EficERRAMENTO: Nada mais havgrkio a tratat, o pitsidente ofereWU a pa'avis 0 qutlft Quisesse falet uso e
como ninguém a sobehov, suspendeu os trenthos para invréhara e transen;ão desta ata por processo copiativo,
no im prónrio a qual por defibe¢açac unanime da ½sembHNa qlte setà pubrecMa ecrn a omissão das
as:r:alites dos a¾ectados R:CDeilt e stŠsão, foi esta ats lida, achada conforme aprænda encertand se com
a azJoatma ces campenenim- da meu. Cama

.
04 de Jo.wo de 2010 Simcor Santos da Concerçoe ace

Secrt:äna

smoloomwr soana Hag o Serrtos da GonmicAO Mage
Secretaria da fusa
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INSTITUTODE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL -WÈP

CNPJ.: 04.593.115/000498

ATÂ DE ASSEMBLÉlA GERAt. ExfnAORDINintADE ALTERAÇAO Do ESTATUT , LTE &O 00 NOME
PANTASIA SUBSTITutÇAC DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTivA I CONSE ,

QUADRIÊNIO
2011/2015. REALIZADAEM14.DE NOVEMBRO DE 2011. CNR Œ AEßiSTRO OY ry

Data 14 de Novembfo de 2011. Morário 1000H Locat Rua da Glóna n' 25. Sairro da Gleta *C' EP' 42 80 DIO.

Gamaçan Sama. Avisos: Atrav€s de Edital de Convocaçge drtgido a todos or, associado da orgabaação.
Presença: Conf0tine ConstatãØD no W;O de assinalùtat de pretenças cort:iatecèfam diais de.2( (doisaerços) dos

associados da ofganizaçao Composiglo da Mega¡ Þredderte da Meta: Ldà Gustavó Costo de Silva,
RG 0715230'1-24. CPF 666.216:06987, sotteito, estudante. <esidente to Rua-Colina Ard1 II, n" 477. Bloco 08. Ap!*.

03 - Pau da.t.ima - Salvar'e Bahia CËP 4L24GOOD;Secrétéfie da Meta: Marië Riviane Kedna de Ohveite Lima,
RO 06176859-80 CN 71353 $35-00, to11elta estudarie, retidente na rua 4' Ngação, 3Ò¾ Gleba 8. Camaça
6ahia. "Ordem ¢o Dia D) Aueração do EstaMo Sooat com spe.oramen:o e Consoledagho da Redagho corr

allegçAo nos CAP TULOS I (DA CONSTITUfÇÃO, FtÑS, SEb( É DURAÇÃO) Art i© Paragrafo Pdmeiro,
CAPITULOS 11(DOS OBJETivoS) Art 2*e Art Y (2) Substtuipso do nome fantasie (3) Substituição do Presiteme
e Vice Presidente (A) O que odopet Dando prosseguimento aos Itabsinos. demro da "Ordem do Dia iorarr
Iomadas as segumtes deliberaçógs O presidente da mesa colamu para avaliaçào e aprovação a proposta de
atteraçào do estatuto sooal apresentado a mesa da Assembiela Após a leitura das proposfoi de antraçaá de

estatuto sacral foram acrescentadas algumés proposights e, a segue as alteraçðes fetam sorovadas peia the oeia dos

presentes com respectiva corisolidação. Dassando o enesmo a Agotér com às deliberaçðes emanadas da Assendera
Gesat amþtlando assim seus objetivos acefais Em seguida o Psesittente cia Mesa t01ocou enn eiscussão a proposta

de atteraç§o do nome tantasia da entWáde Acando sprovada, raudendo de INEP para PROINGA O prendente da
net,a colocou pata avallaçán e aprovaëàD a saidé de Dionisio Ronfittön Scates da Presidência, para assumir a Vice
Presidencia device a problemas de ordem pessoa! e etaida de Mañam Hage Vak BaWlo da Vice Pferdenda para
assumt' a Presidenoa ½os as coMideraê6es feitas pelos presentet 6a estemblema dos assuntos da ordern so dia o

da.ifa fe toda aprevada. Dando proseego:mento o Pres½erite da Mesa deu inlac so processo de subsatuiçao do
Aresidenic e Vee P:esideele que por sciamaçao, conforme def•beraçao da Assembiele Geral bca empossados para e
exerclcio de is de Novembro de 2011 a 14 de Novembro de 2015 os seguintes membros' Diretoria Executiva:
Presidente: Mariam Hage Var Barreto. RG. 3330737-81 CPF: 892.508 425 20, casado, professota, residente na
Rua do Curio n° 09, Gamaçao de Dentro Camaçaf.Bahia, Vice-Presidente 0;onisto Rominen Soares, RG

71981322 SSP-BA. CPF 065.231.706-78. casado. admirvatrador, <esidente na Atameda Prata de Garappa n* 09.
Condominio Asgra dos Reis n" 41 Stata Mates, 5stvader-Bahis; secretáthe Gefal Simone Sailles de Conceição
Bage,

,
RG: 08777310-47 GPF 013.328.146-92, casada, estudarde, residepte na Rua do Curio, n'09. Camaçari de

Dentre, Camagari·$ahia, protor Finàncetro Administrativo: 10eria Riviano Modna de Ollveira Uma, RG
06775659-80 CPA 776.353.535 00, solteira, estudante, residenle na tua 4* ilgšëào, 364. Gleba 8. CamaçafwBahia.
Dircier de Comunicache Social: Lell Gustavo Costi da Silva, RG 07152301.24. CPF 668 216 0ßS-87 satteiro.
estúdante, residente ria Rua Col na Azul lt n' 477 Waco óÀ Apt• 03 - Rau da Uma -- Salvador -SaNa CE 41 245
000 Conselho Bual TiMarts: Maison da conceição Vanas, RG 0696812-50 CPF 679409 75>15 seeira
Tecnic.: em Segu-anca do Trabalho, rescente na ma i bloco 44. apto 101, Globa C. Camaçan3awa. Paulo
Robson Bomfim dos &antos, G: 10052408-04. CPF 034 753 485-60 soPeiro professor, resideme na Rua da
Assemeteia n*05, Paroue-Satéide. CarnaçasBahia. Suotante; Anedsa Batista Conceição, RG. 09352147.20. CPI
015.154.825-02. solteira. secretaria, residente no Gaminho Soledade n° 15. Novo Horirecte CE 4280L300,
Comogri·Bahia, Maria CacLia Braga Mota RG 08204700-13. CPF. 007 952 845 - 78. Casada, Pyctioga, residemo
e Rua Dep Jai<o Aa S t. Apr 301 Paraleia - CEP 4045·022 - Sabrador - Bahia ENCERRAMENTO. Nada maa
havendo a tralar. o presidente.ofereceu apalavra a quem quisesse later uso e como ninguém a solicitav, pyspendeu
es tratartas pa<a tavratura e 1tanscriç8e desta sta po< processo coplativo, no hwro proprio a Gugl por delsteraçao
unanime da As¾mbleia que será ptJh9cada com a omissio dat assinaturat dos assodados. Reabertà a sess30. foi
esta ATA lida achada conforme aproved ghcerrahdo-se com a assinatu*a 005 Componentes da fnese CamaÇari 14

de Nóvembro de 20 , Mar'o R inne K de Obveira L h Seefetária

pl
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Diário Oficial do
Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MlJNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATODE CONVÊNIO

Ass natura de Aditivo de Prazo para execução do Projeto de Trabalho Social, que entre

si celebram a Caixa Econômica Federalto Municipio de Lauro de Freitas, no ambito do

MCMV, no empreendimento Residencial Dona Urtdó A, se C, sob ne 293838-94,

293840-35, 293841-49 (respectivamente), vigência 04/05/2017. Signatários: Leandro

Silva Araú)o e Marcio Araponga Paiva. Data de assinatura do Termo Aditivo

04/05/2016.



Diário Oficial do
.gy Lauro de Freitas MUNICIPiO

Licitações

PREF£1TURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/04101-40

AVISO DE ADJUDICAÇÄO E lioMut.OGAÇÃOCARTA-CONVITE N'
OM/2015

O Mutocípio de Lauro de Freit.9s - BA, anavès da pregacira, devidamenteautonzada
pela Portaria N° 299'2014, ADJUDICA co Prefeito Municipal HOMOLOGA a Caro
Convite - N°008/2015 Objeto Contratação de empresa espe:ializada para prcstação de
senn;c de contiol: sani:ano imegrado no combate a praga urbanas englobainio
desmtelmaqio, desranzaçJo e descup'run.ção, ëemo rumbém o comba:e de mosquitos e
as suas larus nos espelhos d?ñgua. fonte, caixas de esgotos e gulerias, em todas as áreas
inymas e encrr:is nas creches e tmdades escolares pröprias do Municipio de Laum de
Fretas conform; desemo no anew I du edel à empresa IIID IMUNIZAÇÄOLTDA-
MT

,
CNP): 04.73158970001-98,valor gioMI <Je R5 42 456,¼ squarenta e dos mil

que.trocentos c añquenta e seis reats e dezesseis centavo§ Periodo Contratuat· Será de
11(do2c) mean Mårcio Arapottga Paiva - Prefeito MumcipaE Laum de Frenas-Ba, 14

de julho de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
- LAURO DE FREITAS

FXTinioof cowÉMO

emo Adiuvo ao convéme para ·>eewao à Poyto ± Trabato sooW gx crm a

Mcham a Cdu Esotómica Fedemi e a Atimelpto de L:mru de Fou.a no hubne da
Nog-:ime Mr (.ca Mmha Vida nos empiecethmentot kes Deba I mduA.BL son
co:ncro B3RW94-A 193840-35-8. 193841-4¾C. wm aganew pra 25052016.
Synaunas Luc Anrðmo de Sono e Mãrwe Amponga Pan·o Dma de AmmAura
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r Termo Aditivo Padrão - Trabalho Social - Conv6nio -

MA Programe Minha Casa Minha Vida - Recursos Fundo de

Ar<endamento Residencial

Grau de sigilo

SPÚBLICO

TERidO ADITIVO AO CONVÈNIO PARA
EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL
CELEBRADO ENTRE A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL EQ MLINICIPlO
DE LAURO DE FREffAS, NO ÂMBITO DO

- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA -

PMCMV-FAR

Por este lastrumento, na forma dos Art. 2© da Lei 10.188/01, e do art. 3*, §
56. de Lei

11.977/09, as partes adiante rnencionadas e qualificadas, celebram o presente Termo
Aditivo ao Convenio, nas condições abaixo:

A CAIXA ECONÔMICA FEDEAAL · CAIXA, instituição Fmanceira sob a forma de
empresa púbuca, pessoa juridica de direito privado, criada pelo Decreto ei N* 759. de
12.08 69, regendo-se pelo Estatuto vigente na-data da presente contratasso, com sede
em Brasille - DF, no Setor Banebrio Sul . Quadra 4, Loles ¾. Inscrlta no CNPJ
00 360 305/0001·04, neste sto representada por LUIZ ANTÒNIO _DE SOUZA

,brasileiro(a), economiário(a), portador(s) da Carteîra de identidade 0151561634
.

expedida pela SSP/BA e CPF 097.673.395·15, conforme procuração lavrada em notas do
Oficio de 2*, loro 3094-P, ils, 067. substabeledmonio lavrado em notasdo Ofix 26 fivro 3081-
P, fir.. 153 e 154," doravante denominada CAIXA e, de outro lado o MUNICIPIO DE
LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito públ.co, inscrua no CNPJ
13.927 819/0001-40 doravante denominada CONVENIADA. neste ato rep-esenlada por
MAACIO ARAPONOA PAIVA. portador(a) da Carteira de Identidade 02995804-07

-

expedida pela SSPIBA. CPF $6L624.905-20. residente e domiciliado e Av Samos
Drumond, 106 . Km 7.5 • Cong Marina Riversite 81 C Casa 10 - portho. Lauro de
Frelles/Se , no uso de suas atribuições, têtn justa e acertada a execuçâo do Trabalho
Social. de acordo com o especificado pela CAIXA e Ministèrlo das Cidades no imolto toPrograma Minha Cass Minha Vida - Recursos do Fundo de Arrendamento Aecadencial
(FAR). nas condiçðes segumtes.

1. OBJETO - O presente INSTRUMENTO tem por objetsva alterar a Cláusula 2. PRA20
do Convenio firrnado para execuçao do Trabalho Social no empreendimento denominado
Residencial Dona Lindu A, 8, C. Cadastrado no SIAPF sob o n*s 293830-94 · A. 293840-
35 -B. 293841-49 - C

,
reanzado conforme as diretrizes do Prograrna Minna Casa Mmha

Vida, que passa(m) a ter a(s) segulnte(s) radeção
1.1 Fies o instrumento contratual prorrogado por mais 12 (Dore) meses, pooenco sof:et
outras prorregacóes por iguais ou inferiores periodos. respeitado o Umite legal
1.2 Ficam radficadas, em todos es seus termos e condiêoes, as domain Cláusulas doConvémo ora aditado, tornando-se este Termo parte integrarde e complementar deque e,
a fem de que juntos produ28m um sð efeito

N IRATOS
,0NFERL ccy RIGlNAL

Ml



Termo Aditivo Padrio - Trabalho Social - Convénio ·

Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos Fundo de

Arrondamento Residencial

2. PUBLICAÇÀO · A CONVENIADA providencletà a publicação de extrato de presente
instrumento no orgão de cubilcação oficialdo Município, cabendo à CAixA providenciar a

publicação do mesmo extrato no Oldrio Oficial de Uni&c. de conformidade com o disposto
no parágrafo umco do artigo 61 da Lei Federsi n* 8.666/93 e na forma da legislaç§o
vigento.

3. FORO - Justiça Federal de Primeira Instância, Seçao Judictária Estado da Bahia.

E por estarem assim acorden, firmam, com as testemunhas, o presente instrumento em
03 (tr6s) vlas de Gual taor e para um 56 efeito.

SALVADOR, BA ,25 de MAlO de 2015
Locat/Data

LA (PELA CONVENIADA)
flaitBIWEIR
assionnat.

EconcucAFEB
Te mun

Wome: G. €axe Amg fakto No ne:
CPF:ß63.40D 67 CPF £35 M½ik



gg Termo Aditivo Padria - Trabalho Social - Convenio ·

BA Programa Milihe Casa Minha Vida - Recursos Fundo de
Arrondamento Residencial

Grau de sigilo

#PÚBLICO

TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO ‡ARA
$XECUGÃO DO TRABALHO SOCIAL
CELEbRADO ENTRE A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAt. EO MUNICIPIO
DE LAURO DE FREITAS, NO AMBITO 00
PROGRAMA MINHA CA$A MINHA VIDA -

PMCMV-FAR

Por este Instrumento, na forma dos Art. 2* da Lei 10.186/01. e do art 3'. §
5°. da Lei

11.977/09, as partes adiante mencionadas e qualificadas, celebram o preseme Termo
Adillvo ao Converlo, ras condiçôes abaixo

A CAIXA ECON0MICA FEDERAL - CAIXA, instituiçao Financeira sob a forma deempresa pública, pessoa juridiga de direito privado, criada pelo Decreto-Les N* 759, de
12 08.69. regendo-te þelo Estetöto Wgente na data da presente contratação, com sede
em Brasilla - OF, no Setet Banc66o Sul . Quadra 4, Lotes K inscrità no CNPJ
00 340,305/0001.04, nests ato representada por Leandro Silva Arauto

,
brasileiro(a),

economlário(a). portador(a) da Carteira de Identidade RG 3319474, expedida pela
$52/MG e CPF 427434276-04. conforme procuraê&o lavradaem notas da Oficio de 2•. livro
3094-P, tls 057. substabelecimento favrado em notes do Ofi¢íð it livro 6881-P, fls
115.116,117," doravente denominada CAlXA e, de outro lado o Municipio de Lauro de
Freitas, pessoa jurídica de direito ptbbce, Inscrita no CNPJ 13927.619/000140
:ioravante denommada CONVENIADA, neste sto representada por Marcro AtapongaPava , portádotte) da Cattelra de Idehtidado 02998804-07, expedada pela SSPléA, ceF
567524905-20, residónte e dofnicillado à Av Santos Drumond, 106 - Km 7,5 • Cond
Marina Riversite BI Ó Cgsa 10 • Portio - Lauro de Freitas/Ba, no uho de suas atribuleóts,
tem jutta e acerteda a execução do Trabalho Social, de acordo com o especificada pela
CAIXA e Ministerio das Cidades no imbito do Programa Minha Case Minha Vtda -

Recursos do Fundo de Arrendarnento Residerteiel(FAR). nas condiçðes seguintes

1. OBJETO - O presente INSTRUMENTO tem por objetivo anorar a Cidusula 2 PRA20
do Convånio firmado para exe¢ução do Trabalho Social no empreendifnento denominado
Résadencial Dona Liftdo A. B . C ,

cadar,wado rio SIAPF sob o n*293B36-94 - A. 293840-
35 · 6, 293841-49 C. realizado conforme às diretrizes do Programa Minha Casa Minha
Vida, que assa(m) ai tar $(speguinte(s) redação:

1.t Plea o Instrumento contratual prorrogado por mais 12 (Dore) rneses, podendo sofrer
outras prorrogeëòet, por iguais ou inferiores periodos, respeitado o limite legal.

1.2 Ficam ratificadas, em todos os seut termos e condiêóes, as demais Cláusulas doConvenlðora aditado, tornando-se este Termo parte integ ee complementar daque
a ilm de que juntos produram um a6 efeito

ML F C
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Programa Minha Clisa Minha Vida - Recursos Funeo de
Arrendamento Residencial

2.PDSLlCAÇÃO -ACONVENIADA providenetará a publichêão de entrato co presente
notrurnenlonó"orgte de-publicaçáo oficial do Municlpto, cabendo à CAIXA provicenciar a

bheçâà.do mesmo utruto.nó Diário Oficial da União, de conform dade corn o disposto
no carágtafo único do artigo 61 da L-el Ëederal n' 8 666/93 e na forma da legis.açáo
digente

3 FORO - Justiça Federal de Pnmetra instán¢ia. Seção Judiciana Estado da Bahia

E pór esta asg acordes, firmam, com as testemunhas, o presenta Instrumento em
03(t a de igual'teor e para urn it efeito

-eA '
.04 de owto de2ois
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Grau de siglio

l#POSUCO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA
EXECUÇAO DO TRABALHO SOCIAL
CELEBRADO ENTRE A CAIXA

r ECONÔMICA FEDERAL EO MUNICÍPIO
DE LAURO DE FREITAS, NO ÅMBITO DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VlDA -

PMCMV•FAR

t Por este Instrumento, na forma dos Art. 2· da Lel 10.188/01, a do art. 3
, § 5*, da Lei

11.977/09, as partes adlantermancionadas e qualificadas, celebram o presente Termo
Aditivo ao Convenlo, nos condiçëes abaixo:

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, institulêso Financeira sob a forma deempresa pública, pessoa juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei N° 759, de
12.08.89, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede
ern Brasilia - DF, no Setor Bancário Sul - Quadra 4, Lotes ¾, inscrita no CNPJ00.360.305/0001-04, neste ato representada por José Anselmo Lopes Cunha,
brasileiro(a), economlário(a), portador(a) da Carteira de identidade RG 0310922178,expedida pela SSP/BA e CPP 415.685,086-49, conforma procurBÇOG lavrada em notas do
Oficio de 2*, livro 3220-P, fis. 07,98, substabelecimentofavrado em notas do Oftelo 2*. ilvro
3217-P, ils. 13,14," doravante denominada CAIXA e, de outro lado o Municipio de Lau'o
de Freltas, pessoa jurídica de direito púbilco, Inscrita no CNPJ 13.927.819/G001-40
deravante denominada CONVENIADA.neste sto representada por Moema Isabel Passos
Gramacho, portador(a) da Cartelra de identidade 0094321833, expedida pela SSPl6A,CPF 133.399.825-20, residente e domicillado à Estrada do Coco, Km 07, CondomínioParque dos Coqueiros. Quadra 03, Lote 14. Portão, Leuro de Freitas. Ba, no uso de suasatribulções, tem justa e acertada a execução do Trabalho Social, de acordo com oespeelficado pela CAIXA e Ministério das Cidades no ambito do Programa Minha CasaMinha Vida - Recursos do Fundo de Arrondamento Residencial (FAR), nas condiçõesseguintes:

1. OBÆTO - O presortte (NSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula 2. PRAZO
do Convðnlo firmado para execução do Trabalho Social no empreendimento deno,inadoResidenela! Dona Lindò A, Be C, cadastrado no SIAPF sob o n° 0,293.838-94.0.293.040-35,0.293.841-49, respectivamente, realfrado conforme as diretrizes doPrograma Minha Casa Minha Vida, que passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação

1.1 FIce o instrumento contratual prorrogado por mais 12 (doze) meses, podendo sofreroutras prorrogaçðes por iguafs ou Inforfores períodos, respeitado o limite legal.
1,2 Ficam ratificadas, em todos os seus termos e condiçoos, as damals Cláusulas doConvðnlo ora editado, tornando-se este Termo parte Integranto e complementar daquele,
a firr dique juntos produzam um só efeito.



.. Termo Aditivo Padrão - Trabalho Social - Convenio ·
· Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos Fundo de

Arrendarbento Residencial

2. PUBLICAÇÃO - A CONVENIADA providenclará a publicação de extrato do presente
instrumento no órgão de publicação,oficial do Municipio, cabendo à CAIXA providenciar a
publicação do mesmo extrato no Dario Oflolal da Unlao, de conformidade com o disposto
no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n* 8.866/93 e na forma da legislação
vigente.

3. FORO - Justiça Federal de Primeira Instancia, Seção Judicléria Estado da Bahia.

E por estarem assim acordes, firmam, com as testemunhas, o presente Instrumento em
03 (tros) vias de igual teor e para um a6 efeito.

SALVADOR. BA ,04 de MAIO de2017
Local/D

PF1 AIXAFM NOMF (PELA NVENIADA)

Testemunhas

Nome: () Noma:
cer: M $4c5 -.15 CPF: 082 383.33 8• 13
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Grau de sigdo

GUNTRATOS
ONFERE COM O OtNAL

#PQg c

N1LF SÈCAD TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO PARA
t.= EXECUÇÀO DO TRABALHO SOCIAL

CELEBRADO ENTRE A CAIXA
ECONÒMICA FEDERAL EO MUNICiPIO
DE LAURO DE FREITAS. NO ÀMBITO DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA -

PMCMV-FAR

Por este instrumento, na forma dos Art 2° da Let 10 188/01, e do art 3°,
§ 5", da Lei

11 977/09, as partes adiante mencionadas e qualificadas celebram o presente Termo
Aditivo ao Convénio, nas condições abaixo

1 1 1 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, Instituiçäo Fmanceira sob a forma de
empresa púbbca, pessoa juridica de diretto privado, criada pelo Decreto-Lei N° 759. de
12 08 69. regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação com sede
em Brasilla - DF, no Setor Bancáno Sul - Quadra 4 Lotes ¾, inscrita no CNPJ
00 360 305/0001-04, neste ato representada por Jose Anselmo Lopes Cunha.
brasileiro(a) economiariola), portadorta) da Carteira de Identidade RG 0310922178.
expedida pela SSPIBA e CPF 415.685 085-49 conforme procuraçâo lavrada em notas do
Oficio de 2". livro 3220-P fis 97.98. substabelecimento lavrado em notas do Oficio 2°, livro
3217-P, fis 13.14," doravante denommada CAIXA e, de outro lado o Municipio de Lauro
de Freitas, pessoa jurídica de direito pubbco, insenta no CNPJ 13927819/0001-40
doravante denominada CONVENIADA neste ato representada por Moema Isabel Passos
Gramacho. portador(a) da Carteira de Identidade 0094321833. expedida pela SSPIBA.
CPF 133 399 825-20, residente e domicillado à Estrada do Coco, Km 07 Condominio
Parque dos Coquerros. Quadra 03. Lote 14. Portäo. Lauro de Freitas Ba. no uso de suas
atribuiçöes, têm justa e acertada a execuçâo do Trabalho Social. de acordo com o
especificado pela CAIXA e Mmistério das Cidades no ämbito do Programa Minha Casa
Minha Vida - Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) nas condiçöes
seguintes

t OBJETO - O presente INSTRUMENTO tem por obietivo alterar a Clausula 2. PRAZO
do Convènlo firmado para execução do Trabalho Social no empreendimento denommado
Residencial Dona Lindu A, Be C, cadastrado no SIAPF sob o n° 293838-94, 293840-35 e
293841-49 (respectivamente), realizado conforme as diretnzes do Programa Mmha Casa
Mmha Vida. que passa(m} a ter a(s) segumte(s) redaçäo

1.1 Fica o mstrumento contratual prorrogado por mais 12 (doze) meses, podendo sofrer
outras prorrogaçöss por eguais ou mferiores periodos respeitado o limite legal

1.2 Ficam ratiftcadas, em todos os seus termos e condiçöes, as demais Clausulas do
Convènio ora aditado, tornando-se este Termo parte mtegrante e complementardaquele,
a fim de que juntos produzam um so efeito
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IA Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos Fundo de
Arrendamento Residencial

2. PUBLICAÇÄO - A CONVENIADA providenciarà a publicaçäo de extrato do presente
instrumento no órgäo de publicaçäo oficial do Mumcipio, cabendo à CAIXA providenciar a
pubbcaçâo do mesmo extrato no Diáno Oficial da União de conformidade com o disposto
no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n° 8 666/93 e na forma da legislaçäo
vigente

3. FORO - Justiça Federal de Primeira Instáncia Seção Judictária Estado da Bahia.

E por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas, o presente instrumento em
03 (trés) vias de igual teor e para um so efeito

SALVADOR, BA 02 de MAIO de 2018
Local/Data

PELA CAIXA EM NOME. O FAR (PELA CONVENIADA

Testemunhas

CPF

IOS
COM ORIGt AL

27 921 v008 micro

ASS



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

SetodUn dade requisitante Departamento de Contratos/SECAD
Objeto Contrataçäo de Empresa de Consultoria Especializada na Ärea Social para Execução de Projeto
de Trabalho Técnico Sociat Residencial Dona Lindú no municiplo de Lauro de Freitas - BA
Fundamentaçãode contratagao Prorrogaçäo de Prazo

FISCALIZAÇÀ0DO CONTRATO

Declaro que seret responsavel pela fiscalizaçao do contrata onginado oor este processo, acompanhando sua
execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessanos para exigir seu fiel cumpreento, de acordo
con" as clausulas do instrumenin e iscos-ções legais que 'egula, a mater a

Unidade Departamento de Contratos/SECAD
Serrder Responsável Ciro R cardo Muthe da Siva
Matncula 76588

Fone para contato: (71\ 3288-8602
Fax (XX)
E-mailcontratossrp@gmailim

Lauro de Freitas/Ba 04 de Maie de 2018

Raca do Ôontrato

' OBS este documento deve constar obrigatonamente do processo de contrataçao quando este gerar contrato


