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LAURO DE FREITAS
SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATA?AO
Secretarial

SECRET ARIA DE EDUCAQAO

Departamento:
Nome do Requlsitante:

LICITAQOES E CONTRATOS

JORGE VIRGENS
Cargo/Fungao:
GESTOR DE CONTRATOS
Fonte de Recurso (Tesouro, Convdnio, etc.):
( X ) Totouro j(

Ob)eto a sor adqulrldo ou contratado

_

|Telefone:
) ConvflnJo

(

) Tesouro eConvanio

_

(

__

(71) 3288-8741

) Vinculado ( X )

J_

SflLARIO EOUCAQAO

Qutro:

_

Renova?ao por mais 12 (doze) meses do contrato 032/2016 com aditamento de prazo do imovel de propriedade da ALDEIAS INFANTISSOS BRASIL ,pessoa jurfdica de direito
privado, inscrita no CNPJ: 35,797.364/0001-29, com Sede no Escritorio Nacional, rua Josi Antonio Coelho,400, Vila Mariana, S3o Paulo/SP, com base na Lei 8.666 Art. 57 § 2?, para
atender a necessidade de funcionamento da CRECHE INFANTIL localizado na Av. Amarilio Thiago dos Santos, 144 Centro, LAURO DE FREJTAS - BA,

01

i Quantidade

Detalhamento

Item

I

I Renovafao por 12(doze) meses do contrato 032/2016 CRECHE INFANTIL

12

Valor. 1
Valor Total
Unitirio __j_ _
1

5.268,00!"

63.216,00

TOTAL:]

63.216,00

jobservaÿao contrato vence em 14/03/2018

1

justificativa (aucinta)

'

YHH17mm

O municipio de Lauro de Freitas, atravis da Secretaria de Educafao tem a necessidade do fazer o aditamento de prazo do imovel de propriedade da ALDEIAS INFANTJSS05 BRASIL,
pessoa juridica de direto privado, inscrita no CNPJ sob 0 numero 35.797.364/0001-29, com base na Lei 8.666 Art. 57 § 2«, para atender a necessidade de funcionamento da CRECHE

-

INFANTIL localizado na Av. Amarilio Thiago dos Santos, 144 Centro, LAURO DE FREITAS BA, sendo o unico imovel que atende is necessidades desta administrate, devido a
inexistencia de outro imovel disponivei e nas mesmas condi$5es na regiao, e a ausensia de imovel proprio do municipio para atender essa demanda, e que a administrate optou
por este imovel

riuxogrcmard8*provacao::iÿ.;<3ÿ.-|ÿ

Soli( itÿnte
____
__
Solicitado apos observada a LegislagSo Public* eos procedimentos instituldos pela UR

\
JORGE DAS VIRGENS - GES

|Lauro de Freitas/Ba,

/

i/
DE CONTRATOS

\

Secretario(a)

De acordo com a solicitagao, autorizamos a autuaÿSo deste
processo e 0 seu encaminhamento & Coordenac5o de Compras
para providfencias elrÿrrytSÿprocedimentais.
( \ t
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SEMED

Paufoteabriel Soledade Nacif
\ Secretÿrio(a)

Lauro de FreitasVBa,

/

Qaio M. V, Marques
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Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018.

JUSTIFICATIVA

0 municipio de Lauro de Freitas, atraves da Secretaria de Educag&o tem a necessidade do

Aditamento de prazo do contrato de

loca9ao de n° 032/2016 por mais

12 meses em nome da

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ:
35.797.364/0001-29, com Sede no Escritorio Nacional, rua Jose Antonio Coelho,400, Vila

Mariana, S&o Paulo/SP, com base na Lei 8.666. art 57, §2°, para atender a necessidade de
funcionamento da CRECHE INFANTIL, localizada na Avenida Amarilio Thiago dos Santos,

144 Centro, Lauro de Freitas - BA,
A Administraÿao Publica optou por este imovel, por ser o unico que atende as

necessidades desta Administraÿao, devido a inexistencia de outro disponivel e nas mesmas

condi95es na regiao, e a ausencia de imovel proprio do municipio para atender essa demanda, e
que esta Administra9ao optou por este imovel.
Vale ressaltar que a referida CRECHE INFANTIL ja esta em funcionamento no
Municipio desde 14 de mar90 de 2016, quando foi firmado o contrato de n° 032/2016, havendo a

necessidade de fazer um aditamento de prazo salientamos que o mesmo esta vigente ate 14 de
mar9o 2018.

Atencios irnente,

f
Jorge AraujcTdas Virgens

Gestor de Contratos
Matricula 69165

Avenida Santos Dumont, n° 1791, Km1,5 - Estrada do Coco. Lauro de Freitas-BA.
CEP 42700-000. Fone/Fax: (71) 3288-8719
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DECLARAgAO

Declaro para os devidos fins e a quern interessar, que o Municipio de Lauro de Freitas, configurado
pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
S.A - EMBASA, Cliente, nominado PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS, assumiu o pagamento das
contas de dgua e energia eletrica, do imdvel situado na localizado na Av. Amarilio Thiago dos Santos, 144
Centro, Lauro de freitas - BA, de propriedade da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, haja vista, este haver
sido alugado para funcionamento da CRECHE INFANTIL.

A Administragao Publica optou por este imovel, por ser o unico que atende as necessidades desta
Administragao, devido a inexistencia de outro disponlvel e nas mesmas condigoes na regiao, e a ausencia de

imovel proprio do municipio para atender essa demanda.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018.

Cordialmente,

Jorge dÿ rÿirgens
Gestor de Contratos
Matricula 69165
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Oficio n°. 006/2018
PAISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 26 de janeiro de 2018.
Prezado
PAULO GABRIEL NACIF

Secretario Municipal de Educagao.
Assunto: Renovagao Contrato de Aluguel n° 032/2016

Vimos atraves deste, consulta-lo se ha interesse da Secretaria Municipal de Educagao renovar o
Contrato de Aluguel n°. 032/2016, que teve o 1° Termo de Aditamento n° 027/2017 vigente ate o dia
14 de margo de 2018.

Vale ressaltar que o espago em questao esta funcionando uma Creche Municipal, coordenada pela
Associagao Espago Kids, a tendendo as criangas da regiao.
Aguardamos por um retorno breve e colocamo-nos a disposigao para quaisquer esclarecimentos

adicionais atraves dos contatos telefonicos (71) 3378-4066, a tempo em que reiteramos protestos
da mais elevada estima e consideragao.

Atenciosamente,

AIDEIAS iNfANTIS SOS BRASii
Av. Aman'iio Tiago dos Santos, n° 144
Centro -CEP 42.700-000
LAURO DE FREJTAS-RA.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICl'PIO
PRIMEIRO TERMO DE AP1TAMENTO 027/2017 DO CONTRATO 032/2016

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especiftcado, de acordo com as seguintcs
cldusulas e declaraÿdes:

CONTRATO ADITADO n°. 032/2016: O objeto deste contrato 6 a locafSo do imbvel situado na Avenida
Amarillo Thiaeo dos Santos. N° 144. Centro. Lauro de Freitas/BA. CEP 42.700-000. onde funcionarS a
Creche Infantil podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-!he outra destinapao de servifo publico.
LICITACAO; Dispensa de LicitafSo N° 009/2016, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02109/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 03.1 0.001.22 16-36-01; 03.10.001.22 16-36-04.

LOCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno, com sedc
na Pra?a Jo5o Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela Prefeita, Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.
LOCADORA: ALDE1AS 1NFANTIS SOS BRASIL, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ:
35.797.364/0001-29, com sede no Escritdrio Nacional, Rua Jos6 Antfinio Coelho, 400, Vila Mariana, S3o
Paulo/SP, neste ato representada por seus atos constitutivos e procurers no processo supra.

CLAUSULA PRIME1RA - OBJETO DO ADITAMENTO:
1.1. Renova?5o do contrato por mais 12 (doze) meses. com infcio em 14/03/2017 e termo final previsto para

14/03/2018;
1 .2. Reajuste do valor do aluguel, pelo Indice do IGP-M, em urn percentual de 5,29%, alcanfando a soma
mensal de RS5.264,41 (cinco mil duzcntos e sessenta e quatro reais c quarenta e uni centavos),
perfazendo o montante global anual de R$63.172,92 (sessenta e tres mil cento e setenta c dois reais e
noventa e dois centavos), conforme dota?3o onjamentiria supra e em atendimento & solicita?3o da
Secretaria Municipal de Educa$3o.

CLAUSULA

SEGUNDA

contrato ora aditado.

- RAT1F1CACAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAtpAO PERTINENTE: Este aditivo ao

contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com redaÿSo da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen9a das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.
Lauro de Frcitas/BA, 08 de marifo de 2016.

MUNldPIO DE LAURO DE FREITASA LOCATARIO
Sra.iMoema Isabel Passos Gframkcho - Prefeita
/
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CONTRATO DE LOCACAO DE IMPVEL
Pelo prcsente instrument!), as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as
segnintes declarafSes e clausulas.

CONTRATO N°: 032/2016
LICITACAO: Disoensa de Licitacao N° 009/2016. art. 24. Inciso X. Lei 8.666/93.
LOCATARIO: MUNICtPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito publico, com sede e
foro na Praja JoSo Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, inscrito no
CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Mdrcio Araponga Paiva.
LOCADOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, pessoa juddica de direito privado, inscrita no CNPJ:
35.797.364/0001-29, com sede no Escritorio Nacional, Rua Josd Antonio Coeiho, 400, Vila Mariana, S2o
PauIo/SP, neste ato representada por seus atos constitutivos e procurajSes cm anexo, firmam o presente
contrato de locafao, em obedifincia i Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as segnintes
cldusulas e condifdes, as quais aceitam, ratificam e outorgam:

CLAUSULA PRIME fRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
O presente Contrato 6 celebrado lundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Processo Administrative n°. 02710/2016.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto deste contrato e a locafSo do imovel situado na Avenida Amarilio Thiago dos Santos. N° 144.
Centro. Lauro de Freitas/BA. CEP 42.700-000. onde funcionard a Creche Infantil podendo, entretanto, o
LOCATARIO dar-lhe outra destinafSo de servifo publico.
CLAUSULA TERCEIRA - PAS OBRIGACpES DO LOCADOR
Constituem obrigafSes do LOCADOR:
I - entregar o im6vel ao LOCATARIO, livre de qualquer Onus, ou af2o, em boas condifSes de asseio e
habitabilidade, sem qualquer defeito e com todos os acessdrios em estado de uso;
II - n2o praticar, nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imovel pelo
LOCATARIO;
III - garantir o LOCATARIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietaries do im6vel locado ou
titulares respectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitafEo;
IV - responder pelos vlcios ou defeitos de im6vel locado, ainda que evidenciados no curso da LocafSo,
desde que preexistentes a esta;
V indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatirio, previamente autorizadas pelo LOCADOR, que n5o
puderem ser levantadas por este sob pena de retenfSo no caso de benfeitorias uteis e necess6rias e
compensafSo em todos os casos;
VI - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o im6vel;
VII - nao se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao imovel, e, por conseguinte, deverao ser
retiradas pelo LOCATARIO ao final da locado, os aparelhos el6tricos, inclusive condicionadores de ar,
cortinas divisdrias, moveis ou outros que nSo afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utiliza?ao
do im6vel.

-

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DO LOCATARIO
Constituem obrigafSes do LOCATARIO:
I - utilizar o imSvel para o desenvolvimento de suas atividades especfficas e correlatas, sem
observSncia 2s postures determinadas pelas autoridades competentes;
/
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II arcar com as despesas normals de locapao como consumo de agua, luz, telefone e condominio, cabendoIhe efetuar diretamente estes pagamentos nas devidas dpocas;
III - efetuar no imdvel locado, se for de sua conveniencia, as obras necessdrias ao seu uso, desde que nSo
danifiquem a estrutura e a seguran$a do im6vel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;
IV permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imdvel locado, quando julgar conveniente;
V nlo ceder em locapao, dar em comodato o im6vel, sublocd-lo no todo ou em parte, salvo consentimento
por escrito do LOCADOR;
VI - cuidar da prevenpao e pintura do imdvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;
VII devolver o imdvel no estado em que recebeu, em plenas condifSes de funcionamento, ressalvadas as
deteriorates naturals ao uso regular;
Vm - zelarpelo combate a pragas que possam atingir o imdvel, notadamente o cupim.

-

-

-

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO
O presente instrumento de contrato terf vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem contados do ato da
assinatura, podendo ser prorrogado por conven$8o das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
Parfgrafo Unico - O Contrato poderf ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO
O valor total da presente locado 6 de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo o valor mensal de RS
5.000,00 (cinco mil reais).
Parfgrafo Unico - O pagamento deverf ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, atravds de Ordem
Bancdria, pagdvel em ate 10 (dez) dias uteis do mes subsequente ao perlodo mensal da locapao, valendo este
crddito como quitafSo efetiva do pagamento efetuado.
CLAUSULA S&TIMA - DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Cldusula Sexta, do presente instrumento contratual, serSo reajustados anualmente com
base no IQP-M acumulado, exceto na hipdtese de orientafao ou crirfrio superveniente estabelecidos por
6rg8o(s) govemamental (is) competente(s).

CLAUSULA OITAVA - DA ALOCACAO DOS RJECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrfo por conta das seguintes dotapoes orpamenrfrias:
0310001.2216.3390.39 Fontes 01 e 04.

CLAUSULA NONA - DA FISCALT7.ACAO
fiscalizafSo e o acompanhamento da execufSo do Contrato fica a cargo da Secretaria Municipal da
Assistencia Social e Cidadania, sem excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das
disposipQes esculpidas na Sepao IV, Capltulo III, da Lei n°. 8.666/93, aiterada pela Lei 8.883/94.
Parfgrafo Unico - O LOCATARIO, atraves da sua fiscalizafSo, rejeitara no todo ou parte os servipos
executados em desacordo com o previsto neste Contrato.
A

CLAUSULA DECIMA- DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISAO CONTRATUAL
O presente contrato serf rescindindo de pleno direito, independente de notificapao se:
a) O LOCATARIO infringir obrigapSo legal ou dcscumprtr qualquer das Cl&usulas do presente Contrato;
b) o imdvel locado for desapropriado;
c) falencia, liquidapSo judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvSncia do LOCADOR, requeridas ou

decretadas;

-

Partfgrafo Primeiro Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR terf direito
apenas ao pagamento dos services efetivamente prestados e aceitos.
Parfgrafo Segundo Ficarf o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso
ou interpelapSo judicial ou extrajudicial, e sem prejulzo das sanpSes cablveis nos casos enumerados nos ants.,
78 e 80 da Lei n°. 8.666/93, aiterada pela Lei n°. 8.883/94.

-

/

CLAUSULA DflCIMA PRIMEIRA- DAS ALTBRACOES
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Este instrumento podeii ser alterado em decondncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°.
8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94, com as devidas justificativas.
CLAUSULA P£CIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solufSo de questdes relativas a este Contrato,
com expressa renuncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Lauro de/Freitas, 14 de mar?o de 2016.

Municipip de Lauro* de Freitas/BA - LOCATARIO
(

-

Sr. Mdrcio Araponga Paiva Prefeito

ALEplAS INFANTIS SOS BRASIL - LOCADOR

TESTEMUNHAS:

/
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/
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ESTATUTO SOCIAL
"ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL"

c

CAPITULOI

DA DENOMINACAO, SEDE, OBJETO E PURAtÿO

-

Artigo 1»
A Associagao "Aldeias Infantis SOS Brasil", doravante chamada simplesmente de
Associagao Nacional, e uma Associagao Civil de direito privado, regulada pelas
normas do Novo Codigo Civil, sem fins lucrativos ou economicos, exclusivarnente de
finalidades filantropica e cultural, com duragao por tempo indeterminado, inscrita no
CNPJ sob o n° 35.797.364/0001-29, corn sede no Escritorio Nacional, a Rua Jose
Antonio Coelho, 400 - Vila Mariana, no Muniripio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
Republica Federativa do Brasil.
Artigo 2°

-

O prazo de duragao da Associagao Nacional e indeterminadu.

f
4

Artigo 3° A
A Associagao NaciiSfial tern por finalidade criar, impiantar, orgitiizar, admmistrar e
fiscalizar os Programas Aldeias Infantis SOS, destinados ao cumpnmento da Missao;
A ASSISTENCIA SOCIAL, como sua atividade preponderante, por meio da
garantia, defesa de direitos da crianga e do adolescente e jovem e no alendimento
e assessors memo as fanwlias e indtviduos que se encontram em situagao de
vulnerabilidade, risco pessoal e social, promovendo agoes socioassistenciais, em
sintonia com as normas que regem a Politico Nacional de Assistencia Social e em
observance a Lei Organica da Assistencia Social (LOAS), o Estatuto da Crianga e do
Adolescente (ECA), o Estatuto da Juventude, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educagao (LDB), a Le n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991 - Lei de Apoio a
Cuitura, e Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006 - Lei de fomenfo as atividades
de carater desportivo e Plano Nacional de Promogao, Protegao e Defesa aos Direitos

de Criangas e Adotescentes a Convivencia Familiar e Comunitaria.
A ALDEIAS INFANTIS promove a compatibilidade de sua natureza, objetivos e
publico alvo com a Le n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, com o Decreto n°
6.308, de 14 de dezembro de 2007, com a Politica Nacional de Assistencia Social -

PNAS, aprovada pela resolugao CNAS n° 145, de 15 de oulubro de 2004, com a
Norma Operational Basica da Assistencia Social - NOB SUAS, aprovada pela
resolugao CNAS n° 130, de 15 dc julho de 2005 e com a Tipificagao Nacional de
Servigos Socioasfistenciais, aprovada pela Resolugao CNAS n° 109, de 11 de
novernbro de 2009 e 16/2010 e Portaria 46/SMADS/7010, republicada em

15/02/2011.
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Promover o alendimento de forma continuada, e planejada, fjor meio de prestagao
execugao de programas e projetos e concessao de beneficios de
de
protegao social, inclusive de protegao social de alta complexidode, na forma de
servigos de acolhimento institucionai de criangas, adolescentes e jovens na
modalidade Casa lar, e de famtlia acoihedora na modalidade Acolhimento Familiar
ou em outra modalidade que venha a atender a metodoiogia e aos prindpios
Ttoÿteadores da entidade internacional SOS-Kinderdorf International;
/

Oportumzar protegao especifica para o desenvolvimento integral de criangas,
adolescentes e jovens que se encontram temporal ou permanentemente privados
do cuidado parental, com base no interesse superior dos mesmos, serr distingao de
raga, sexo, cuitura e credo politico ou religioso, em carater de gratuidade, tomando
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ainda como modelo a metodologia e os principios nortbbdores da 30S-Kit.dfcrdorf
International.

v.

Promover services de apoio ao desenvolvtmento de competences de familias,
liderangas locais e operadores de direito, visarido a urn ambiente protelor p«ra
criangas, adolescentes e jovens em risco de perder o cuidado parental, em carater
de gratuidade, tomando ainda como modelo a metodologia e os principios
norteadores da SOS-Kinderdorf International.

Vi.

Promover agoes educativas de cunho cn'tico e social para criangas, adolescentes e
jovens quo perderam ou estao em risco de perder o cuidado parental, com
atividades de incentivo cultural nas areas de: Musica, Artec Plasticas, Teatro, Danga,
Cinema, Mi'dias Digitals e outras relacionadas, e incentivo na formagao de atividades
de carater desportivo, como Desporto Educacional ou paradesportivo, esportes de
resultados e outras relacionadas.

VI!

as questoes relatives a poli'tica integral do
direitos, assim como defender e fomentar os direitos das criangas, jovens e

Despertar a conscience publica para

adolescentes no

Pais.

VIII

Promover o interesse do poder publico e da sociedade, para intercambios cientificos
entre pessoas em materias relatives a prestagao de servigos para criangas,
adolescentes e jovens contandc, inclusive, com organi/agoes nacionais e
internacionais.

IX.

Promover medidas, a goes, venda de produtos para obtengao de recursos com fins
econornicos exdusivamente para consecugao de seus objetivos.

X

Disseminar no pais as boas praticas na atengao a criangas, adolescentes e jovens
sem o cuidado parental ou em risco de perde-lo .

XL

Promover a educagao basics, na modalidade da educagao infantil de acordo
com a legislagao vigente.

XII.

A ALDEIAS INFANTIS pode, de acordo com suas necessidades, criar e manter
atividade-meio, como instrumento de captagao de recursos e de suporte
financeiro a sua sustentabilidade e a promogao de suas finalidades institucionais,
podendo, inclusive promover a venda de bens e servigos e aluguel de imoveis.
§ 1°Fica definido como Programa Aldeias Infantis SOS para fins deste
Estatuto qualquer atividade que diretamente desenvolva a promogao, o implemento e
a plena realUagao dos principios e objetivos da Associagao Nacional.
§ 2° Os Programas Aldeias Infantis SOS sao obrigatoriamente filiais da
Associagao Nacional, ressalvado o previsto no artigo 4°, inciso XIII.
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No atenaimenio de seus objetivos, a Associagao Nacional pndera abrir

centre

rtigo 4°
A Associagao Nacional, para a consecugao do seu objetivo social, devera exercer,
"
outras, as seguintes fungoes:
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filiais em qualquer parte do territorio nacional.

I. Constltuii um Escritorio Nacional para gerir e administrar os Programas da
Associagao Nacional;
II. Arrecadar os f undos necessaries para a manutengao dos Programas Aldeias
Infantis SOS;
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HI. Apiicar nos Programas Aldeias Infantis SOS as doaqoe:. 2 verfcas recebidas;
Recorrer a todos os meios viaveis para a venda de produtos que ''enham gerar
recursos, exclusivamente para a manutenqao dos Program?? da Arsociagac

IV,

Nacional:
V. Recrutar, selecionar e capacitar profissionais para garantT

0

bom funcionamento

dos Programas Aldeias Infantis SOS;
VI. Formular e eiaborar regulamentos e outros documentos obrigatorios para a
Associagao Nacional;
Vll. Monitorar e avaliat 0 resultado dos trabalhos pedagogicos, administrativos e
financeiros desenvclvidos nos Programas Aldeias Infantis SOS;

VIII. Proteger e fazer com que 0 uso da marca e do logotipo, de propriedade da SOSKiriderdorf Osterreich, somente sejam utilizados por Programas Aldeias Infantis
SOS que cumpram as normas eticas, pedagogicas e administrativas da SOSKinderdorf International;
IX. Celebrar convenios visando ao cumprimento dos seus objetivos socials;
X.

Adquirir, arrendar e alugar imoveis para instalagao de Programas Aldeias Infantis
SOS, quando necessario; ou, ainda, alugar imoveis pertencentes ao patrimonio

da organizagao;
XI. Receber doaqoes, legados, Iterances ou subvencoes de qualquer natureza de
pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou privado;
XII. Divulgar, atraves dos meios de comunicaqao, o Modelo SOS no atendimento a
manias, adoiescentes e jovens;
XIII. Promover o intercambio de experiences pedagogicas e organizacionais entre os
Programas Aldeias Infantis SOS e Associates congeneres;
XIV. Associar-se ou estabelecer convenios com empresas, orgaos e entidades
publicas ou privadas, visando a instruÿao formal e professional, estdgios e a
colocagao no mercado de trabalho para os jovens que estejam sob a

responsabilidade dos Programas Aldeias Infantis SOS.

CAPITULO IX ~ DOS ASSOCIADOS E DOS SEUS DlftfcUOS E PEVERES
Artigo 5° 0 quadro social e

|

constituido de Associados Titulares e Associados Honorarios.

i

I'?

go6«-

|4|
iSM
m

Podera ser admitido como Associado Titular ou Honorario:
I. Pessoa juridica cu pessoa natural, maior e capaz, sem impedimentos legais,
que faga sua solidtaqao para tal e que seja aceita pelo Conselho Diretor;
II. 0 associado aprovado pelo Conselho Diretor e inscrito em livro proprio para
este fim;

III. Sera diplomado no categoria de Associado que 0 aprovou.

<9°

M

cS>

if

tkf
(THTN
P

•>'

.V

"0

Artigo 7° 0 numero de associados da associagao e ilirnitado.
A qualidade e o direito de associado se extinguem ccm a mode.

§ 1°

A qualidade e o direito de associado sao personalissimos, nao podendo ser
§2°
transferidos ou cedidos seja a que ti'tulo for.

Artigo 8°

sem quaiquer outra

Serao excluklos do quodro social, pelo Consclho Diretor

justificativa os associados que incorram em qualquer das hipoteses abaixo:
1. Pot exclusao, com base na decisao do Conselho Direto. ;

II. Nao cumprimento do Estatuto Social;
in. Atitudos ou coniprometimentos que possam causar danos a imagem do
Associagao Nacional;

IV. Nao comparecimento a 3(tres) Assembleias ou o nao pagamento por 2(dois)
anos consecutivos da contribuigao anual do associado.
§ 1° Qualquer associado por vontade propria podera des'igar-se da Associagao,
htpotese em que sera desligado do quadro social.

A decisao da exclusao do associado devera ser rormmicada por escrito ao

§ 2°

mesmo
0 associado excluido do quadro social podera mterpor 'ecursos nos moldes do

§3°

artigo 57 do Novo Codigo Civil.

Artigo 9°

-

Sao direitos dos associados:

I. Titulares:
a) Participar das Assembleias Gerais, com direito a voz

e voto;

b) Elegei e ser eleito como membro do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal;
c)

Elegei os Presidentes Honorarios da Associagao Nacional;

d) Dtpiomar os associados titulares da Associagao Nacional.
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II. Honorarios:

a) Participar das Assembleias Gerais, com direito a voz e voto;
b) Eleger os memoros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal;
c)

o

Eleger e ser eleito dentre os associados honorarios, os Presidentes
Honorarios da Associagao.
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Artigo 10° Sao dcveres dos Associaoos Titulares e Honorarios:
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a) Fomentar e apoiar os objetivos e os fins da

Associate Nacional;

b) Zelar pelo uso da Marca SOS;
c) Cumprir o Estatuto, regulamentos e decisoes dos 6rgaos da Associagao

Nacional;
d) Preservar e divuigar o Modelo SOS de atendimento a crianga, jovem e
adoiescente;
e) Sc;r urn amigo SOS, mediants pagamento tie valor fix ado pelo Conselho

Diretor.
Artigo 11« .
A Associagao Nacional tem existencia juridica distinta da de seus associados e com
eles nao se confunde, nao respondendo os associados por qualquer obrlgagSo
assumida pela Associagao Nacional.

Artigo 12° Os associados, os membras eleitos para o Conselho Diretor e os membros eleitos para
o Conselho Fiscal da Associagao Nacional sao voluntarios, nao recebendo
remuneragao ou honorarios de qualquer especie nem sob qualquer outra forma.

CAPITULO m - DOS ORGAOS DA

ASSOCIACAO NACIONAL

Artigo 13° Sao orgaos da Associagao:

11. Assembleia Geral;

III. Conselho Diretor.
Conselho Fiscal.

IV,

§ unico - Alem desses orgaos, a Associagao Nacional tera os seguintes orgaos
auxiliares:

1. Gestao Nadonal/Escritorio Nacional;
II. Equipe Nacional de Diregao (END)

-

CAPITULO IV DA ASSEMBLED* GERAL
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A Assembleia Geral e o orgao soberano da Associagao Nacional, sendo composta
exclusivamente por todos os seus associados e dois Representantes da SOS
Kinderdorf International, que sao considerados membros natos da Associagao

Nacional.
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Artigo 15°
A Assembleia Geral reunir-se-a QRD1NARIAMENTE em qualquer clia dos tres primeiros
meses do ano civil e, EXTRA0RD1NARIAMENTE, sempre que se fizer necessario.
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§ 1°

-

0 direito de convocagao para Assembleias Gerais, cade ao:

a) Presidents; do Conselho Diretor;
b) Conselho Fiscal;
c.) Representantes da SOS Kinderriorf International;
d) Dm quinto dos associados,

% 2° - As convocagoes para as reunides da Assembleia Gerat se darao mediarite
pubticagao can jornal de ciiculagao de Sao Paulo, ou ainda atraves de carta ou
telegrama, enviados aos associados e mernbros natos, com antecedencia minima de
10 (dez) dias, sendo considerada regular a dispensa dessas exigencies em Assembleia
Geral a que comparegam todos os associados titulares, honorarios e os mernbros
natos.

-

A Assembleia Geral sera instalada em primeira convocagao com a presenga
§ 3°
de mais quo 50% (rinquenta por cento) dos associados com direito a voto e pelo
menos urn dos mernbros natos, e cm scgunda convocagao, apos tneia hora da

primeira convocagao, corn no minimo um quinto dos associados com direito a voto e
com, no minimo, um dos mernbros natos, sendo os trabalhos dingidos por uma mesa
cornposta do Presidente, Vice-Presidente e Secretario, eleitos para este fim pela

Assembleia Geral.
§ 4°

-

Cada associadc e membro nato tern direito a um voto na Assembleia Geral.

§ 5° As deliberagoes da Assembleia Gera! serao tomadas por maioria dos votos
dos associados e mernbros natos preserves, ressalvado o disposto no paragrafo unico,
do artigo 16 deste Estatuto.

Em caso de ernpate, o voto de qualidade sera dado pelo Presidente da
Assembleia Geral.

§ 6°

§ 7° Na Assembleia Geral, os associados poderao
procuradores atraves de procuragao simples.

set

representados poi

§ 8° Podera ser dado o direito de voz a pessoas externas, a pedido do Presidente
da Assembleia Geral.
§ 90

-

Das deliberagoes da Assembleia Get aI sera lavrada a competente ata, a qual

sera assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Secretario e por um Membro
Nato.

Artigo 16°Compete a Assembleia Geral dellbeiai subtc as seguintes matenos:
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I. Eleger o Presidente, Vice-Presidente e Secretario da Assembleia Geral;
II,

ill. Destituir mernbros do Conselho Diretor e do Conselho :-iscai;
)
IV. Decidir os recursos interpostos de associados excluidos;
V. Aprovar anuaimente as contas e relatorios financeiros do Conselho Diretor;
VI.

ma

Eleger os mernbros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal;

/

Apreciai o reiatorio de auditoria externa e manifesfar-s • a respeito;
,
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VII. Alterar, no todo ou em parte, o Eslatuto da Associagao Nacional;

VIII. Deliberar sobre a dissolugao, liqutdagao e extingao da Asso* iagao Nacional,
ouvida a SOS Kinderdorf International, bem como nesta hipctese deterrhinar. a
destinagao do patrimonio social, observando o que dispuser a iegislagao que
for aplicavel, assim como os artigos 43 e 44 incisos I, II, e III do Estatuto;
IX. Decidir sobre as materias que Ihes sejam submetidas pelo Conselho Diretor,
pelo Conselho Fiscal ou peios Membros Natos;
X. Nomear e destituir os liquidates da Associagao Nacional, em

ca$o

de

recusa de algum dos legitimados.

XI. Resolver os casos omissos do presentc Estatuto.
§ unico - Para as deliberates a que se referem os incisos III, VII, VIII eX,e exigido
o voto concorde de dois tergos dos presents, ouvido um dos membros natos, em
assembleia especialmente convocada para esse fim, riao pociendo eia deliberar, em
primeira convocagao, sem a maioria absoluta dos association, ouvido um dos
membros natos.

-

CAPiTULO V CONSELHO DIRETOR
Artigo 17°
A Associagao Nacional sera dirigida por um Conselho Diretor, eleito em Assembleia

-

Geral, composto de ate sate associados e dois membros natos.
§ unico - Os membros do Conselho Diretor serao empossados, nos moldes do
paragrctfo 2° do artigo 20, mediate assinatura de termo lavrado no Livro de Atas de
Reunifies do Conselho Diretor.

Artigo 18° 0 Conselho Diretor eleito escolhera entre si o Diretor Prasidente, Diretor VicePresidente, Diretor Tesoureiro e 4 Membros .
Os Membros Natos nao terao designagao especifica.
§ 10Os membros eieitos para o Conselho Diretor estarao vetados de qualquer
mdicagao de servigos remunerados para a Associagao Nacional por qualquer pessoa,
ou empresa, que tenham vincuios proprios, de parentescos diretos ou afins.

§ 2° No caso de vacincia de tres ou mais membros do Conselho, deveri haver
nova Assembleia Geral para eleger os associados que comporao o Conselho Diretor.

i

iim

o 19° 0 prazo de gestao do Conselho Diretor e de tres anos, sendo perrnitida a reeleigao.
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As reunifies do Conselho Diretor serao instaladas quando rea’izadas com a presenga
minima de tres de seus membros, e um dos membros natos ressalvado os paragrafos
1° e 2° do artigo 21.
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As reu< tides ordinarias do Conselho Diretor serl'c realized.);;, no n;in;mo>
§ l°duas vezes ao ano, nas datas e hordrios previstos no calendario anual fixado de

arordo com o ineso 111 (Jo aitigo 24.
§ 2° • A primeira reuniao da nova gestao devera ocorrer imedtatanenta opos-a
Assembleia Geral, onde a posse sera dada pelo Presidente df Assembleia Geral, que
participara desta primeira reuniao.
A convocagao das Reunioes Extraordinarias do Conselho Diretor podera ser
leita por urn tergo de sens membros, ou por um membro nato, ou a pedido do Gestor
Nacional, atraves de carta ou e-mail, no qua! devera constar a ordem do dia, a ser
enviada com 8 (oito) dias de antecedcncia.

§ 3° -

% 4° - O Gestor Nacional participa das reunioes do Conselho Diretor com direito a
voz, sem direito a voto.
Artigo 21°

-

serao toinadas pela maioria simples, e em case de empate, o voto de
qualidade sera do Presidente, ou, na sga ausencia, do Vice-Presidents.
As dpliberagber.

§ 1°A acinnssao de associados titulores e honorarios requer a aprovagao pela
maioria de dois tergos do Conselho Diretor e de, pelo menos, um dos membros natos.

§ 2° E necessaria maioria qualificada de dois tergos dos membros do Conselho
Diretor e mais um dos membros natos, para aprovagao de novos prograrnas,
orgaroentos, balango, pianejamento estrategico e contratagao e ou demissao do

Gestor Nacional,

Aitigo 22° -

Todos os atos em nome da Associagao Nacional somente terao eficacia quarido
praticados em conjunto pelo Diretor Presidente e Diretor Vice-presidente ou pelo
Diretor Presidente e Diretor Tesoureiro, por um deles em conjunto com um
procurador, ou por dois procuradores em conjunto, sendo estes constitufdos na forma
prevista no artigo 23 e paragrafos.

-

A Associagao Nacional podera ser representada isoladamente por
§ unico
advogado para atos privativos desta profissao na forma da lei.

Artigo 23°A Associagao Nacional podera constituir procuradores. piolissionais da Associagao
Nacional, com poderes especificos. 0 instrumento de mandaio deve ser outorgado
pelo Diretor Presidente e Diretor Tesoureiro, ou Diretor Vice-Presidente e Diretor
Tesoureiro, ou ainda, Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente.
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fiSJ ~~ § 2° - 0 Direlor-Presidente, ou amda, Diretor Vice -Presidente, ou ainda DiretorTesoureiro, ou ainda o Gestor Nacional, isoladamente poderso constituir procurador
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A procuragao sera por prazo determinado, sua validade devera ser de ate 30
§ 1° dias a mais que o mandato do Conselho Diretor eleito.

"" com poderes para

o foro em geral.

§ 3° Outorgar ao Gestor Nacional a assinatura de convenios e parcerias sempre em
conjunto com mais um procurador da Equipe de Gestao Nacional (Subgestores e
Assessores do Escritorio Nacional)

'

fm

n
/!

tP
(

\
|lirr.|
;.jaK

*

Z

?Jpl -

f 1 itjjf

j

’

•IP7

*

,

X V 111-

ASSegurut que us

fit NOT

(,

O'.)

y hCr J -SP

reuuisus

qv.i\.i IL.UW-

w>»

.......

>

XIX. Submeter a aprovagao da SOS Kinderdorf International a abertura de novos

-J*

Prograrnas Aldeias Infantis SOS ,
XX. Solicitor autorizagao previa da SOS Kinderdorf International para uso da
rnarca e do logo pelos associados ou parceiros;
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Deliberar a abertura de Filiais;

XXI

XXII. Zelar pela integridade legal e etica dentro da organr/aeao;

XXIII. Elaboraf e Manter urn Regimento Interne, dispondo score sen funooramento.
§ unico - A mudanga do Estatuto Social requer a unanimidade do Conselho Diretor
.seus membros natos, para ser apresentada a Assembled Geral.

um de

Artigo 25°-

Competencias do Diretor Presidente:
I. Convocar as Assemblers Gerais;
II. Convocar e presidir as Reunioes do Conselho Diretor;

111. Proper ao Conselho Diretor a contratagao ou demissao do Gestor Nacional;
Apoiar c avaliar o Gestor Nacional;

IV.

V

Representar legalmente, judicialmente e extra judicialmente, podendo
outorgar procuragao para este fim;

VI

Praticar todos os atos em norne da Assaciagao Nacional em conjunto com o
Diretor Vice-Presidents ou Diretor Tesoureiro ou ainda outorgar procuragao
nos moldes do Estatuto;

VII. Outorgar procuragao nos moldes dos paragrafos 1° , 2°, 3° do artigo 23;
VIII, Assegurar um eficaz planejarnento organi/.acional em conjunto com os demais

membros do Conselho Diretor e Gestor Nacional:
IX. Projetar a imagerri publica da Assodagao Nacional com os demais diretores;
Assegurar que os recursos sejam gerenciados com eficiencia em conjunto

X.

com o Diretor Tesoureiro;
XI. Zelar pela integridade legal e etica dentro da Assodagao Nacional, em
conjunto com todos os demais Diretores;

XII. Nomeai um repi esentante do Conselho Diretor para fa/er parte do Comite
Nacional Operagdes (CNO), como convidado;

XIII. Em caso de dissolugao da Associagao Nacional, atuar como liquidante junto
com o Gestor Nacional e os membros titulares do Conselho Fiscal;
t
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XIV. No case dc ausencia ou impedimento do Diretor Presidente, assumira a sua
fungao o Diretor Vice-Presidente.

rtigo 26°

-

‘Compete ao Diretor

Vice-Presidente:

I. Assumir as atribuigoes
impedimenta;

do

Diretor

Presidente na sua

ausencia

ou

II. Representar legalmente, judicialmente e extra Judicialmente, podendo
outorgar procuragao para este fim;
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7° e 3° do artigo .13;

111. Outorgar procuragao nos moldes dos paragrafos 1°
Recrutar, orientar e envolver novos associados;

IV.

V. Zelar pela integndade legal e etica dentro da Associagao, cm conjee to con
todos os demais Diretores;
Praticar todos os atos em none da Associagao Nacional em conjunto com
o Diretor Presidente ou Diretor Tesoureiro ou ainda outorgar procuragao nos
moldes do Estatuto;

VI,

VII. Projetai a imagem publica da Associagao com os demais diretores.

Artigo 27°

-

Compete ao Diretor Tesoureiro:

I. Anatisar o Orgamento elaborado pelo Gestor Nacional;

II. Praticar todos os atos em nome da Associagao Nacional, em conjunto com o
Diretor Presidente ou Diretor Vice- Presidente, ou ainda outorgar procuragao nos
moldes do Estatuto;
111. Recrutar, orientar e envolver novos associados;

IV. Outorgar procuragao nos moldes dos paragrafos 1° e 2° e 3° do artigo 23;
V. Zelar pela integridade legal e etica dentro da Associagao Nacional, em conjunto
com todos os demais Diretores;
VI. Assegurar que os recursos sejam gerenciados com efictenda em conjunto com o

Diretor Presidente;
VII. Projetar a imagem publica da Associagao Nacional com os demais diretores.

Artigo 28°

As competences dos demais Membros do Conselho Diretor serao contempladas no
Regimento Interno

CAPtTULO VI - DO CONSELHO FISCAL
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Artigo 29° :
s
? * a£j 0 Conselho Fiscal e orgao cofegiado, de funcionamento permanente, composto de no
»
minimo 3 (tres) e no maximo 6 (seis) membros, todos asscciados e residentes no
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pais, possuindo qualificagao e formagao tecnica compativeis com as fungoes a serem
delegadas, sendo urn Presidente, urn Vice- Presidente e os demais Conselheiros sem
designagao especiflca.
§ id O Conselho Fiscal sera eleito pela Assembleia Geral com mandato de 2
(ciols) anos, permitida a reeleigao;
§ 2° Os membros do Conselho Fiscal serao considerados legalmente investidos e
empossados imediatamente nos seus respectivos cargos, mediante declaragao
expressa constants na propria ata que os eleger ou reeleger, permanecendo
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legalmente investidos nos seus cargos ate a eleigao e poÿ-e de sc is tuce.sso-ec, ot:

suas respectivas reeleigoes;

-

Ocorrendo vacancia ou impedimenta definitive, a qaalquer PPJIO, no
Conselho Fiscal, podera o proprio Conselho mdicar um substituto para preocner tai
cargo, ate o termino do mandate do membro substituido;
§ 3°

-

0 Conselho Fiscal somente podera deliberar validarnente com a presenga
§ 4°
de, no minimo, 3 (tres) de seus membros;
Na hipotese de ocorrer empate nas deliberates do Conselho Fiscal, o
§ 5° Presidente, alem do voto simples, deterci o vote adicional de qualidade.

Artigo 30°

-

Compete ao Conselho Fiscal:

a contratagao de auditorial independente dentre
empresas de reconhecido nivel tecnico e ilibada reputagao, com a aprovagao
do Conselho Diretor,

I. Seieoonnr e coordenar

II. Examinar as demonstragoes financeiras e os documentos qoe comprovam a
receita e a despesa;
III. Verificar se os fundos foram aplicados de acordo com o Estatuto;

IV. Emilir parecer por escrito, ouvida a auditoria independente, sobre as
demonstragoes financeiras a serem submetidas a apreciagao da Assembler
Geral;

V. Em caso de dissoiugao da Associagao Nacional, assumir a liquidagao ern
conjunto com o Presidente e Gestor Nacional;

VI. Fica garantido c acesso as atas das Reunifies do Conselho Diretor e aos
documentos contabeis a qualquer momenta, com notificagao ao Gestor
Nacional,

VI!. Manter em absolute sigilo as informagoes obtidas etn suas tangoes.

CAPiTULO VII - GESTAO NACIONAL
Artigo 31°

-

0 Gestor Nacional e um profissional executive remunerado com dedicagao integral,
idoneo, responsavel e o Gestor do Escritorio Nacional.
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fllrfetigo 32° 0 Escritorio Nacional e o orgao onde esta instalada a equipe de assessors do Gestor
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Nacional para apoio aos Programas Aldeias Infantis SOS e a Associagao Nacional.

Cojnjietencias do Gestor Nacional:

MJlli

I. Gestor e responsavel pelo Escritorio Nacional onde esta instalada a equipe de
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assessoria;
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II. Responsavel imediato dos Subgestores e dos Ge stores dos Programas Aldeiar
Infantis SOS;

III. Responsavel pelos Colaboradores, suas admissoes, capacitacoes edemissfies,
observado o Inciso VII do artigo 24 deste Estatuto;
IV. Desenvolver a Politica salarial e o quadro funcional para submeter a
apreeiagao do Conselho Diretor;
V. Executar as decisoes do Conselho Diretor e da Assembled Geral e mante-los
informados atraves de relatorios trimestrais;

VI. Responsavel pelo fluxo direto com a SOS Kinderdorf International e Secretaria
Geral atraves do seus Escritorios Continental e Regional;

VII. Desenvolver politicas gerais para consecugao dos cbjetivos da Associag£o
Nacional apresentados para o Conselho Diretor;
VIIi

nome do Conselho Diretor, na qualidade de Representante da
Associagao Nacional, junto aos orgaos fiscais, admmistrativos e repartigoes
publicas, mediante procuragao, nos moldes do artigo 22 paragrafo unico,
artigo 23 e paragrafos deste Estatuto;

Responder em

IX. Convocar e presidir as reunifies da Equipe Nacional de Diregao;

x.

Adrmnistrar os fundos da Associagao Nacional de acordo com o orgamento
previamente aprovado pelo Conselho Diretor;

XI. Ser outorgado por procuragao para desempenhar quaisquer das atribuigoes
de competencia e delegadas pelos membros do Conselho Diretor observando
o artigo 22, paragrafo unico, artigo 23 e paragrafos 1° e 2°;

XII. Elaborar, em conjunto com os Subgestores e Gestores dos Programas Aldeias
Infantis SOS, o Orgamento, o Planejamento e os Relatorios da Associagao
Nacional, para submeter £ apreeiagao do Conselho Diretor;

XIII. Ser responsavel pelo cumprimento da Missao, Visao e Valores, assim como
pela aplicagao de todos os Manuais de referenda para o desenvoivimento dos
Programas Aldeias Infantis SOS;
XIV. Manter a opiniao publics informada a respeito das atividades desenvolvidas
pelos diversos Programas Aldeias Infantis SOS;
XV. Fornentar a caplagao de fundos destinados a manutengao dos Programas
Aldeias Infantis SOS no pais;
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XVI. Abril filiais, mediante aprovagao do Conselho Diretor ;

XVII. Atuar como liquidante no caso de dissolugao da Associagao Nacional em
conjunto com o Diretor Presidente do Conselho Diretor e os membros do
Conselho Fiscal.
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CAPtrULO VIII - EQUIPE NACIONAL DE DIRECAO - END

A Equipe Nacional de Diregao e um orgao auxiliar da Associagao Nacional,
formado pelo Gestor Nacional, Subgestores, Gestores dos Programas nomeados,
lideres das Areas do Eseritorio Nacional SOS e um membro do Conselho Diretor
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convidado, que visa assegurar que as atividades sejam acVvcistradas dentra
os. Programas Aldeias Infantis SOS.
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Artigo 35°
Compete a Equipe Nacional de Diregao :

I. Ser urn forum de discussao e decisao de assuntos com base nas politicas e
regulament os dos Programas Aldeias Infantis SOS;
0. Assegurar que as atividades sejam administradas dentro e entre os projetos
SOS;

111. Atuar em conformidade com o seu Regulamento.

_
DISSOLUCAO ___

CAPlTULO IX

DO PATRIMdNIO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA

Artigo 36° -

Constitui patrimomo da Associagao Nacional todos os bens, mbveis e imoveis, e
direitos, que venham ou tenham sido adquiridos por empresas, por doagoes publicas
a privadas, da SOS Kinderdorf Internationa! atraves de suas associagoes promotoras,
legados, ou outras formas de aquisigao permitidas em lei.

Artigo 370 -

Os recursos financeiros da Associagao Nacional provenv.
De doagoes, legados ou subvengoes de qualquer natureza feitas por pessoas
ou entidades de direito publico ou privado;

I

II. De promogoes sociais e culturais;

III. De convenios de todo 0 genera;

IV. De doagoes ou subvengoes da SOS-Kinderdorf International e das Associagoes
Promotoras e fundos a ela ligados,
V. De resultado de vendas de produtos que gerem recursos, exdusivamente
para consecugao do$ objetivos.

-

Artigo 38°
Os recursos financeiros recebldos pela Associagao Nacional serao obrigatoriamente
aplicados integralrnente nos Programas Aldeias Infantis SOS no Brasil.
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A Associagao Nacional nao distribuira lucros, dividendos, bonificagoes ou vantagens
ab setwÿorpo diretivo e associados, sob nenhuma forma ou pretexto.
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0 exercicio social da Associagao Nacional coincide com o ano civil.
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Artigo 41°
A Associagao Nacional mantera escrituragao contabii de suas receitas e despesas,
com as formalidades capazes de assegurar a sua exatidao, devenuo, ao >'irr. de caiia
exercicio social, elaborar balango patrimonial, demonstragao do supeÿav't ou deficit do
exercicio e das origens e aplicagoes de recursos.

Artigo 42°

*

Fm caso de dissolugao da Associagao Nacional, o seu patrimomo sera destinado a
uma outra entidade congenere integrante do sistema SOS ou, na ausencia desta,
para outra entidade alim, respeitando-se a umdade federativa onde estiver localizado
o patrimonio, devidamente registrado no Conselho Nacional de Assistencia Social, ou

a uma entidade publica.
Artigo 43°A dissolugao da Associagao Nacional somente podera see proposta:

Por razoes previstas na legislagao vigente no pais;

I,

li. Por nao cumprimento do Estatuto Social vigente;
ill, Por redugao dcs associados para

numero infer ioi a 50% do total de

associados.

CAPfrULO X - DAS GRATUIDADES
Artigo 44°,
No atendimento de suas (inalidades institucionais e em cumprimento as normas legais, a
ALDEIAS INFANTIS em sua agao beneficente de assistencia socia1 e filantropica, concede
gratuidades na prestagao de seus servigos assistenciais, objetivando a promogao de seus
atendidos, da coletividade e do bem comum.

CAPITULO XI •DAS DISPOSIÿOES GERAIS E TRANSITORIAS
Artigo 45°
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0 Estatuto de Constituigao, aprovado em 07 de maio de 1990, registrado
sob o n° 109.172, em 17 de maio de 1990, foi alterado, respectivamente,
na Assembler Geral Extraordinaria realizada em 12 de abril de 1991 e
registrado sob o n° 114.037, em 25 de abril de 1991; na Assembled Geral
Extraordinaria realizada em 25 de novembro de 1993 e registrado sob o n°
130.201, em lfi de dezembro de 1993; re-ratificaoa na Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 22 de dezembro de 1993 e registrado sob o n°
130.201; foi alterado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 05 de
setembro de 1994, registrado sob o n° 522.956, foi alterado na Assembleia
Geral Extraordinaria realizada em 02 de margo de 2000, registrado sob o n°
109.172; foi alterado pela Assembleia Geral Extraordinaria dc 08 de
setembro de 2000, protocolizado sob o n.° 31031006162 e averbado na
matricula n.° 109.172, sendo aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria
de 11 de dezembro de 2001, registrado sob o n° 68553; foi alterado e
aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 09 de janeiro de
2004, protocolizado sob n° 76.871 em 12 de Janeiro de 2004, registrado e
microfilmado sob n° 76.050 no Registro Civil de Pessoas Juridicas e
registrado sob o n° 75.068, foi alterado e aprovado pela Assembleia Geral
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Extraordinaria de 0-1 de margo de 2008, protocol'?.!-1o sob o n°
25 de margo de 2008 , registrado e microfilmado, sob o n° 94.024, no
Registro Civil de Pessoa Juridica e registrado sob o n° 68553. Alterado e
aprovado pela Assembled Geral Extraordinaria realizada era 12 be margo de
2011, protocolizado sob o n° 112.975 em 20/05/2011 e 'egistrado em
microfilme sob o n° 109.258 no 2° Oficial de Registro Civil de Pessoa
Juridica. Alterado e aprovado pela Assembled Geral Extraordinaria realizada
em 21 de margo de 2013, protocolizado sob o n° 124.769 em 12/04/2013 e
registrado em microfilme sob o n° 119.178 no 2° Oficial de Registro de
Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da Capital. 0 presente foi
aprovado e alterado pela Assembled Geral Extraordinaria de 31 de margo
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.. Offcial Titular

_€

L&\C£J&

C2>ÿj
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MATRICULA
DATA 21 dezambro IDENTIFICACAO DO IM6VEL B&MINIO
uma SHEA de terreno foreiro a. Prefeitura Municipal de lauro de

&III

de

"

com »

28I213I23n2. situada na AVETIDA AMARILIO'TXAGO DOS SANTOS, com Inscrigao munici¬

pal nfl40. 031~m4trico 799, neste Muniaipio de Lauro de Ereitae,Ba'fmedindo 167, 45a
frente para a Av.Amarillo Ihiago doa SantOBj 105,11m de fundo com terreno da
Irmandade do S.S .de Santo Amaro de Ipitangaj lado eequerdo com tree seguimentos,'
o pr’imeiro com 40,00m oonfrontando com terreno do Sr.Sampado, o 'segundo com
6,n4-8m confront ando com terreno da Irmandade do S.S. de Santo’ Amarc de Ipitanga e
o terceiro cOm 166,98m confrbntan&o. com terreno da Irmand&de do Si’S? de Santo
Amaro de Ipitanga; do lado direito direito made 208 ,f 48m com terreno da .Irmandade
«
do SiS.de Santo Amaro de Ipitanga, PRPPRXEXARiAt ALDETAS INFANTIS SOS BRASH,
entidale filantrdpica de utilidade pubiioa, CGC n235i797?364/0013-62, situada em
Salvador,Ba,'na Avenida Suburb ana, a/n,3 airro de Coutos. REGISTROS ANIFRIORES;
RÿOl naa matriculas'nfia5.'041 5.'042 e 9?436 e R?03 e AV.-04 na
nS5?252,

"
"
"

todaa deate Cart£rio(HJS’S®).1Dou fb,
DAJ n28 50459-3810, 00
SU&—QFIGIAD DESIGNADA. t
17i’ll.98.

£&

<? -

QgNSTRPgAOt De acordo obm o requeri
de dezembro de 1998:
datado de 22 de dezembro de 1998, flrmadQ pela A&DEIAS INFANTIS SOS BRASIL
acima aitada, apreaentado em duaa viaa uma das quais ecrquivei juntamontp com os»
dbcumentos que o InatruiramCHaibite-se forneoida pela Erefeitura Lcoal e Certidao
Negativa de Dkbito do IAPAS nS3 45652-aerie ftI",datada de 30.10.98 ),averbo a conn
trugao feita pelo meamo no imSvel obj eto da matricula oonatante de:DPZE EDIFIGA5OES '“denominadas de OASASAS 1AR.; com uma aala, doia halls, tree quartos,'uma ouite
uma cozinha, uma krea de aervigOjUma deapensa,um depobitb, dole aanitario a,uma va
randa e uma krea pavimentada no fundo da caaa.CASA DAS HAS, com uma aala, dois *'
Tifliiaj- quatro quartos,uma cozinha,bma krea de aervigo.uma despensa,um deposit©,
dois aanitkrios,uma veranda e uma krea pavimentada no fundo da caaa.O AS A DO SUB—,
DlRIGENTE?.c om uma sala,um hall,um quarto,uma suite,uma coziriha,uma area de servi11
go,,5um aanitario,'uma varanda e uma Sra a pavimentada no fund© da casa. hulrlGIO
AXMINISTRAgryOi com uma recepgko;uma Bala da secretaria,uma aala da pedagogiÿ,
uma aala do aubdirigente,uma aala de reun±3es,uma aala do dirigentei'uma aala da":
contabilidade,um hall' a tr?s aanitarioa.ESBAQO lgtJlTItrsy.oom uma area coberta pa¬
ra recreagao, um palco,um deposxto,uma oona eldoin 3anj.tario3.OASA PS PAS5AGH\1, "
gSia jma aala,um hali,trea quartos,um gabinete,um bergdrio.uma cozinha,uma krea "
pavimentada no fun
de servigo,um lavabo e doia sanitariosjUma varanda e uma krea
do’ aa casai 10J A, com uma krea para Ibjja, tim aanitario e um depdaitc.-gASA DO PIGENTE. com doia Pavimentos.o Erimeiro Pavimento 4 constituido de:uma sala dq ea¬
ter, uma sala 4e jantar, um hall,uma area de_cireula,gao,uma euite,aoia quartos,"
"uma cozinha,uma cbpa,uma lavabo,um aanitario e varanda.o Segundo Pavimento k
oonatituido de um hall,duaa suites e um s<StaO, EDIPIGIO DE MANUTENCÿ&.c°m uma
krea para manutengaOj'um quartb,uma suite,uma cbzinha elvaranda. uma
ERVATOR!]
uila depbndencia para vigilante,uma DEPPSITO PS 11X0. uma G AR AGEl,uma SES
1
comp Osto por um conjunto de uma oamaraÿenterrada e-Outra elevada, outro BBSERVAK
RIO elevado,com um aanit4rio’ na parte inferior ,um qtCEQS$IIE e uma CHURR AS QUEIR A. ,

AV?ol/9.'593_Data: 23
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04011-06.1 - Sao.;|aulo/§P, mscrito no CNPJ sob n° 35.797.364/00Ql-2<> rqywcntada' nesfgjgr Diretor
Presidente do Conselho Diretor SR, PEDRO PAULO EL&ALDE DE CAÿOÿ brasileixp, casado,
adrainistrador de empresas, portador da cddula de identidade n°.3.006.244.549 - SSP/SFe CPF ii0. 264.776.450SR
68, residence, stomiciliado. em SSo .Paulo/SP, e seu Diretor yÿ,Pÿpnfc.
poitador
<kVÿ,a!uC#e";iaÿ|it||te n°.
CAMILLE CURI, .brasileiro, casado, admmistrador de empresas,
PauloÿP,
eleito
03.118.144-9 e CPF if* 718.343.467-20, res'idente e domiciliado emSSo

W

*
m

<ÿ

Ata de Reuniao Extraordindria realizada em 11 de Agosto de 20,16, registrada no 2° Oficial de Registro de
2
16, e
Titulos e Documented e Civifde'Pessoa Juridica desta Capital sob tf> 137.3 20,
cÿdula
portadoraJda'
pedagdga,
FONSECA,
brasileira, vidva,
Gestora Nacional, SRA. SANDRA GRECO DA
de identidade n°. 4.85I.309-X, inscrita no CPF sob n°. 114.450.318-33; nomeia e constitui seu(s) bastante(s)
procurador(es) - PARA ATUAR NO PROGRAMA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL ’FILIAL
BAHIA/BA E REGIAO EM TODAS AS MODAUDADES DE ATUACAO - CNPJ 35.797.3ÿ/6020-91,
Gestor National Adjunto, ALBERTO GUIMARAES DOS SANTOS, brasileiro, casado, a&istente social,
portador daeddute de identidade n°. 19.989.994-0 SSP/SP, inscrito no,CPF;sob%nÿ t06A30J18-73; Subgestor
Nacional, Subgestor Nacjond SERGIO EDUARDO MARQUES' .DA; ROeBMfÿ%ileiro, casado,
economista, portador da cddula de identidade n°. 1294595 SSPZRN, insmto no C# sob n°. 552.150.764-72;
LUIZ CLAUBER SILVA DE MENDONQA, brasileiro, solteiro, psicblogo, portador da cedula de identidade
n°. 29.495.473-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob n°. 212.987.378-26; OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE
FREITAS, brasileira, casada, psicOloga, portadora da cddula de"identidade n° 0688346758 SSP/BA, inscrita
no CPF sob n°. 014.084.905-01; MICHELE SANTOS DE JESUS, brasileira, assistente social, portadora da
cddula de identidade n°. 1140345591-SSP/BA, inscrita no CPF sob n°. 029.361.755-42; com a fmalidade.de
representi-Ia, e assinar sempre em conjunto cbm outro doaÿprocuradoÿSj; com poderes para: 1) Abrir,
movimentar e enceÿtodasi.as contas banedrias do Banco do Brasil em.todas as suas agencias, departamentos e
senses, Banco Bradesco em todas as suas agendas, departamentos e sefSesÿCaub Econdmica Federal, em todas
as suas agencias, departamentos e se$6es, podendo reaiizarpagamentos, inclusive online, realizar transferencias
bancarias e taterbancdriavtablusive online, emitir, sacar cheques; solictaÿalties, extratos e tdOes de cheques,
inclusive onlinÿ retirar cheques em devoluf&o de ctraipensaÿab, receberi;e remeter ordens de pagamento,
inclusive online; 2) Representa-la perante repartip6es pdbhcas, Federais,' Estaduais, Municipals, autarquia$, em
quaisquer de suas sefdes ou departamentos, .podendo, apreÿeptar provas, concordar, discordar, cumprir
exigences, juntar e retirar documentos, acompanhar processos'e desentranhd-los, receber e dar quita$So; 3)
Representa-la perante terceiros, pessoas fisicas ou juridicas, podendo receber quantias devidas em nome da
outorgante/ assinando os competentes recibos e dando quitafSo; 4) Alugar bens imOveis da mesma ou de
terceiros, podendo aceitar ou recusar inquilinos ou fiadores, assinar todos os contratos necessarios, publicos ou
particulares, receber alugueis, despejar inqiiilmos, representa-la em reunites de Condominio, Administradoras,
Imobiliarias, podendo votar e ser votado, concordar com contasÿ cilculos e on?amentos, receber e dar quita9ab,
tudo fazendo, requerendo e assinando; .5) Representa-la perante alfandegas e portos do j’afs. em quaisquer de
suas senses ou departamentos, podendo retirar bagngeas, tudo fazendo, requerendo e a&inando; 6) Comprar e
vender, bens ' mdveis, inclusive vefculos 'eta notate da outorgante, Jpodendo. assinar os. competentes recibos,
contratos e demais papeis que se tomem necessdrios, receber e dar quitafSo; 7) Emitir e sacar faturas coinerciais
e duplicatas de servifos, representa-la perante a Justifa do TtabaQio, atuando inclusive como preposto em
quaisquer de suas se93es, tudo fazendo, requerendo e assinando; 8) Representa-la nos Conselbos e FOruns
Municipais,. Estaduais e Federais dos Direitos da Crianpa e 'dq Adolescente, nas Secretarias Municipals,
Estaduais e Nacionais de AssistSncia Social, -participando de reuniOes e convoca$3es, podendo votar e ser
. votado; 9) Assinar convjSnios e parcerias e/ou ainda participar de chamamento piiblico, firmar parceria por meio
'
de .termo de fomento ou termo de colaborayao com a administraÿo publics (anteriormente denominado

,

-

'

,

112

*>k

ALDE1AS
INFANTiS SOS
BRASfL

convSnio) e parcerias com fundapdes e empresas sempre em conjunto com a gestora naciona] ou com um dos
subgcstores nacionais; 10) Assinar as competentes jmsSte?3eS de contas e renovapdes de contratos de conv&iio e
de parcerias e/ouaindaparcerja porraeio,de termo de fomento ou termo de colaborapSo com a administrapSo
publidaXante’rionnente denomiftadb convenio) e parderias c6m fundapSes e empresas sempre em conjunto com a

Na qualidade de Geÿbr/Cobrdenador do PrOjeto Aldeias ’SOS s2o outorgados poderes para LUIZ GLAUBER
SILVA DE MENDONCA, brasileiro, solteiro, psicblogo, portador da c&Jula’de identidade n°. 29.495.473-9

A

PÿÿTEÿROCURAGAO

TEMVALIDADE PELO PRAZO DE05(CINÿ

ABRILBE2018

SSo Paulo, 17;dfs novembro deioi6.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

H LAURO DE FREITAS
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LAUDO DE AVALIACAO DE
IMOVEL URBANO

!

:
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Sr'
1.0 - Apresentagao
Eu, Jodieferson Silva Borges, venho apresentar por meio deste, verificagao do Valor

de Locagao de Mercado, do Imovel abaixo discriminado.

- Avenida Amarilio Thiago dos Santos, N2.799, Vila Praiana, situado na cidade dd
Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000. Cujo terreno onde foi edificado o
empreendimento, possui uma Srea total de 28.213,00 metros quadrados.
Data da vistoria: 16 de fevereiro de 2017

-

1.1 Solicitante

PREFElTURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praga Joao
Santos, S/N, Centro, Lauro de Freitas BA, CEP: 42.700-000,

-

Thiagcj dos
i

1.2 - Proprietdrio
!

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, com sede no Escritorio Nacional, Rua Jos4

Anjonio

Coelho, N- 400, Vila Mariana, S3o Paulo/SP.

i
2.0 - Objetivo da Avallagao
Ocupagao do imovel supracitado para instalagao de

6rgao Publico, Creche

Municipal Infantil Espago Kids.

:
!

3.0 - Identificagao e caractenstica do bem avaliado

Com frente para Avenida Amarilio Thiago dos Santos, N®. 144 ou 799, Centilo oil
Vila Praiana, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000, com urn terreno com! area
total de 28.213,00 metros quadrados.
!
De modo geral, as salas do imdvel citado, estao em bom estado de conservagao.
O imbvel aqui proposto soma urn total de 400,00 (quatrocentos mil) metros

quadrados de irea varrida.
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4.0

- Indicate do(s) m4todo(s) e procedimento(s) utilizado(s)

A avaliagao do imovel foi executada utilizando o Metodo da Comparagao de Dados

de Mercado, de acordo com a norma de avaliagSo de imdveis urbanos, NBR
14.653-2 da ABNT. Foi empregada uma amostra com elementos semelhahtes,
situados em zona de caracteristicas afins, colhidos em imobilterias locais, de
imdveis ofertados ao mercado atrav6s de anuncios em jornais de grande
circulagao, sites especializados e placas afixadas em imdveis. Esta pesquisa foi
realizada no mes de fevereiro de 2017.

5.0 - Diagnostico de Mercado

w

Seguem abaixo os valores de mercado coletados, conforme pesquisa de imoveis
para locag§o no entorno do imdvel, tendo com 3rea pesquisada um raio de 400
metros de distancia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;
Desempenho do mercado: NORMAL;

Numero de ofertas: NORMAL;
Absorgao pelo Mercado: LENTA

6.0 - Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de um tratamento estatistico, visando encontra um
modelo Vcilido equivalente, que representasse os dados da amostra. Tentou-se,
porÿm, nao encontrar areas equivalentes ao imovel avaliado.
Para a composigao do cSIculo, foi considerada a area construfda do im6vel,:bem
como o seu estado de conservagao, chegando entao ao valor medio de mercado

de R$ 12,07 (doze reais e sete centavos) por metro quadrado a R$ 14,27 (quatorze
reais e vinte sete centavos) por metro quadrado.

\\>°
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7.0 - Resultado da avaliafao

0 imovel encontra-se em bom estado de conservajao, situado proximo de pantos
de transporte urbano, centro comercial, facil acesso, estacionamento exclusive.

Para definiÿao do valor de aluguel, tomamos como base o valor m6dio de mercado
|
por metro quadrado:
(R$12,07+R$14,27)
quadrado.

/

2 = R$1Z,50 (doze real e cinquenta centavos) por

riietro

Sendo, R$12,50 x 400,00m2 = R$ 5.268,00 entao,

jvalor

Eu, Jodieferson Silva Borges, indico, com fulcro nos dados acima relatados, o

total para locaÿao mensal do imbvel de R$ 5.268,00 (cinco mil e duzentos e
sessenta e oito reals).

8.0 Encerramento

I
Vai o presente Laudo de Avalia?2o de Imbvel Urbano digitado em 04 (qulatro)
laudas escritas de um s6 lado, todas rubricadas, e a ultima datada e assinada. I

Lauro de Freitas, 16 de fevereiro de 2017.

Jodieferson Silva Borges
Mate 36575

!

:

to"Vt*"’0

Of 33SC

N

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA AT1VA DA UNlAO

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0001-29
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. nao constam pendencias relativas aos debitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

W

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de execupao fiscal, ou
objeto de decisao judicial que determina sua desconsiderapao para fins de certificapao da
regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administrapao direta a ele vinculados. Refere-se a situapao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipoes sociais previstas
nas alineas 'a' a ’d' do parÿgrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitapao desta certidao est£ condicionada & verificapao de sua autenticidade na Internet, nos
enderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida 3s 17:18:32 do dia 17/01/2018 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 16/07/2018.
Codigo de controle da certidao: 630D.2D82.ED8D.CF51
Qualquer rasura ou emenda invalidarÿ este documento.
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BRASIL

Acesso a informaÿao

Participe
PQFN

RecertaFederal
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Serviÿos

Legislaÿao
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CERTIDAO

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes
Resultado da Confirmaÿao de Autenticidade da Certidao
CNPJ : 35.797.364/0001-29
Data da Emissao : 17/01/2018
Hora da Emissao : 17:18:32
Codigo de Controle da Certidao : 630D.2D82.ED8D.CF51
Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/01/2018, com validade ate 16/07/2018.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissao: 25/01/2018 09:44

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
-

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

Certidao N°: 20180239332
RAZAO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
INSCRIQAO ESTADUAL

CNPJ

35.797.364/0001-29

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurldica acima
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de dbbitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressaivado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/01/2018, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua

*

emissao.

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

Vdlida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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Emissao: 25/01/2018 09:45
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRET ARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries
Certidao N°:

20180239332

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:
RAZAO SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ

35.797.36470001-29

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 25/01/2018

VALIDA AT£ 26/03/2018

AV

o*'
c,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
LAURO DE
FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenagao Tributdria

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS E DA
DlVIDA ATIVA DO MUNIClPIO
CADASTRO IMOBILlARIO
Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadagao, datada em 25/01/2018,
sob processo de n° .

Certificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica / Juridica ALDEIAS
WFANTIS SOS BRASIL, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°. 35797364002091, atual contribuinte
do imovel de inscrigao municipal n°. 40031007990001, situado a AVN AMARiLIO THIAGO DOS SANTOS
N°: 799 BAIRRO: VILA PRAIANA LOTEAMENTO: 999 - Sem Loteamento, encontra-se quite com os
tributos municipais referentes ao imovel aqui identificado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer debitos que
venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 210, §3°, da Lei Complementar n°.
621/90 - Codigo Tributcirio e de Rendas do Municfpio de Lauro de Freitas.
Certidao Emitida via WEB
Nada mais para constar, em firmeza de que eu, lavrei a presente em 25/01/2018 09:25:44, a qua! vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadagao.

Codigo de Controle: 122940000025037820180125
Emitida via Internet, as 09:25:44 hs, do dia 25/01/2018
“ilidade: 90 dias.

OBSERVASAO:
- A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no enderego:
http://sefaz.laurodefreitas.ba.aov.br:

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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43PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administragao Tributaria
Divisao de Divida Ativa

LAURO DE
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA
Lauro de Freitas

- Ba,25 de Janeiro de 2018

N° Certidao:

1/2018

Inscrigao:

40031007990001

Contribuinte:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de Emissao:

25/01/2018

Data de Validade:

25/04/2018

Codigo de Validagao: 122940000025037820180125

Codigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web

&
0

- http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br
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CAIXA

ECOMOMICA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrigao:
35797354/0001-29
Razao Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASH
R JOSE ANTONIO COELHO 400 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP /
Enderego:
4011-061

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade: 15/01/2018 a 13/02/2018
Certifica gao Numero: 2018011502313683649475

Informagao obtida em 25/01/2018, as 10:18:26.

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

Home | SERVICES AO CIDADAO | FGTS Empresa | Consults
Regularidade do Empregador | Situagao de Regularidade do Empregador
| Historico do Empregador

:: Historico do Empregador
O Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos
nos ultimos 24 meses, bem como a situagao de regularidade apurada na
vigencia da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de

2001.
Inscrigao: 35797364/0001-29
Razao Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de Bnssao/
Data de Vnlidadc
Leitura

Niimero do CRF

15/01/2018

15/01/2018 a 13/02/2018 2018011502313683649475

27/12/2017

27/12/2017 a 25/01/2018 2017122704120315263662

08/12/2017

08/12/2017 a 06/01/2018 2017120803180751034361

19/11/2017

19/11/2017 a 18/12/2017 2017111901284976263239

31/10/2017

31/10/2017 a 29/11/2017 2017103102215891789799

12/10/2017

12/10/2017 a 10/11/2017 2017101202210667834910

23/09/2017

23/09/2017 a 22/10/2017 2017092302255028127790

04/09/2017

04/09/2017 a 03/10/2017 2017090401174406705936

16/08/2017

16/08/2017 a 14/09/2017 2017081601470919046859

28/07/2017

28/07/2017 a 26/08/2017 2017072802154991253469

09/07/2017

09/07/2017 a 07/08/2017 2017070901425425346704

20/06/2017

20/06/2017 a 19/07/2017 2017062001265844496907

01/06/2017

01/06/2017 a 30/06/2017 2017060102240480346457

13/05/2017

13/05/2017 a 11/06/2017 2017051302390717177275

24/04/2017

24/04/2017 a 23/05/2017 2017042401070559615639

05/04/2017

05/04/2017 a 04/05/2017 2017040502133427110446

17/03/2017

17/03/2017 a 15/04/2017 2017031702111632146861

26/02/2017

26/02/2017 a 27/03/2017 2017022601162962119996

07/02/2017

07/02/2017 a 08/03/2017 2017020703004277200622

19/01/2017

19/01/2017 a 17/02/2017 2017011902053304762933

31/12/2016

31/12/2016 a 29/01/2017 2016123102213499284400

12/12/2016

12/12/2016 a 10/01/2017 2016121201415403156068

23/11/2016

23/11/2016 a 22/12/2016 2016112303004660802907

04/11/2016

04/11/2016 a 03/12/2016 2016110403033382186229

16/10/2016

16/10/2016 a 14/11/2016 2016101607473229910654

27/09/2016

27/09/2016 3 26/10/2016 2016092702342753887330

08/09/2016

08/09/2016 a 07/10/2016 2016090801370369345460

20/08/2016

20/08/2016 a 18/09/2016 2016082001461582689718

01/08/2016

01/08/2016 a 30/08/2016 2016080101124836922839

13/07/201.6

13/07/2016 a 11/08/2016 2016071301421568857495

24/06/2016

24/06/2016 a 23/07/2016 2016062402304134963108

05/06/2016

05/06/2016 a 04/07/2016 2016060503291373301660

17/05/2016

17/05/2016 a 15/06/2016 2016051701444049259732

28/04/2016

28/04/2016 a 27/05/2016 2016042801472734800435

COM

|

OK

0

V

09/04/2016
21/03/2016

09/04/2016 a 08/05/2016 2016040902450965281517
21/03/2016 a 19/04/2016 2016032119193839511101

01/03/2016
11/02/2016

01/03/2016 a 30/03/2016 2016030101563090948380

11/02/2016 a 11/03/2016 2016021103513447026207

31/03/2001

31/03/2001 a 30/04/2001

28/02/2001

28/02/2001 a 31/03/2001 2001022800003296223007

31/01/2001

31/01/2001 a 28/02/2001 2001013100003296223006

Resultado da consulta em 25/01/2018 as 10:18:43

a Duvidas mais Freqiientes
O uso destas informagdes para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificagao de aotenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIARTO
iKJST ICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDEIAS INFANT IS SOS BRASIL
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 35.797.364/0001-29

Certidao n°: 143682489/2018
Expedigao: 25/01/2018, as 10:20:49
Validade : 23/07/2018
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se

que

INFANTI S
ALDEIAS
BRASIL
SOS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
35.797.364/0001-29, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

.

Trabalhis tas
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Adminis trat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos
agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidao emitida gratuitamente

,

.

.

IMPORTANTE
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas

INFORMA£AO
Do

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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Diario ( )l'icial do

Lauro de Freitas

17 de Fevereiro de 2017
4 Ano V N° 847

-

MUNICIPIO

PREFEiTURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PORTARI A SEMKD N" 006 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

DispQc da nomcaÿiio dc Gcstor dc
Contralos, na forma quc indica e da
oulras providencias.
() SECREARIO MUNICIPAL DE EDUCAÿAO DO MUNICIPIO DE
LAURO DE FREITAS, no uso dc suns atribuifdcs Icgais,

/

RESOLVE:

Art. 1 Nomcar o scrvidor Jorge Araujo das Virgens, matricula 69165. CPF n” 26. i 70.395H7 como gestor de Contralos desta Sccretaria Municipal de Educaqilo.
Art. 2" Esta Portaria entra cm vigor na data da sua publica?3o
Art 3° Revogam-se as disposipoes cm contrnrio

Lauro dc Freitas, 1 7 dc fevereiro dc 20 1 7.

Dinnlva Mclo do Nascimcnto

C'nordcnadora Exccutiva
Sccretaria Municipal dc Educapao

!

Rogistre-se o Publiquc-sc
Luis Macicl de Oliveira

**
/

Sccretdrio Municipal dc Govcrno

CERTIFICAgAO DIGITAL: XFGCK7 VZ835Z2JQ 0T0TWTW
Esta edipao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

GO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Setor/Unidade requisitante: SECRET ARIA DE EDUCAgAo
Objeto: LOCAgAO DE IMbVEL
Fundamentagao: 0 municipio de Lauro de Freitas, atraves da Secretaria de Educagao tem a necessidade de realizar a renovagao
do contrato de locagao Imbvel de propriedade da Aldeias Infantis SOS Brasil, com Sede no Escritorio Nacional, rua Jos6 Antonio

Coelho,400, Vila Mariana, S3o Paulo/SP, com base na Lei 8.666. art 57, §2°, para atender a necessidade de funcionamento da CRECHE
INFANTIL, localizada na Avenida Amarilio Thiaffo dos Santos, 144 Centro, Lauro de Freitas •BA,

FISCALIZAgAO DO CONTRATO
Declaro que serei responsavel pela fijcalizagao do contrato originado por este processo, qcompanhando sua execugao e adotando os procedimentos
que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as clbusulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.
Unidade: SEMED - Enderego: Av. Santos Dumont 1791 km 1,5 - Estrada do coco
Servidor Responsavel: Jorge Wgefis
Cargo/Fung5o: Gestor de Contratos •
Fone paracontato: (71)3288-8741
E-mail: financeirosemedlf@gmail,com
i

Lauro de Freitas/Ba, 26 de Janeiro

2018
Jorge Arams'das Virgens
Gestorafe Contratos
Mat.169165

:
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Comprovante de Inscripao e de Situapao Cadastral

lic\

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de ldentifica?§o da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a
RFB a sua atualizagao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
INSCRIQAO
35.797.364/0020-91
FILIAL

DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAgAO DATA
23/11/2001
CADASTRAL

NUMERO DE

NOME EMPRESARIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ALDEIA SOS DA BAHIA
CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
87.30-1-99 - Atividades de assistencia social prestadas em residencias coletivas e particulares nao especificadas

anteriormente
CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistdncia psicossocial
CODIGO E DESCRUJAO DA NATUREZA JURiDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA
LOGRADOURO

NUMERO

AV AMARILIO TIAGO DOS SANTOS

144

CEP

BAIRRO/DISTRITO

42.700-000

CENTRO

ENDERECOELETR6NICO

aldeias.sos.ba@terra.com.br

COMPLEMENTO

MUNICiPIO
LAURO DE FREITAS

UF

BA

TELEFONE

(71)3782-341

ENTE FEDERATIVORESPONSAVEL (EFR)

*****
DATA DA SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO CADASTRAL
ATIVA
MOTIVO DE

23/11/2001

SITUAGAO CADASTRAL
DATA DA SITUACAO ESPECIAL

SITUACAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 29/01/2018 3s 09:45:46 (data e hora de Brasilia).
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Preparar Pagina

para Impressao

A RFB agradece a sua visita. Para informagoes sobre politica de privacidade e uso, clique acini.

Alualize sua pagina

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

29/01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

m.
Memorando N° 03/2017

Lauro de Freitas, 29 de Janeiro de 2017,

Prezado Senhor,
Virnos por interm4dio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagdes a respeito de Dotagao
Orgamentaria suficiente para realizagao de Locagao tendo por objeto, LOCAGAO DE IM6VEL PARA
FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL, a contratagSo do imovel da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, no
valor global de R$ 63.216,00 (sessenta e tres mil e duzentos e dezesseis reals).Sendo 80% na fonte 01 e 20% na
fonte 04.
.
Dotagao orgamentapa: ,03.10.601.2216-36-01; 03.10,001.2216-36-04

.

Na expectativa da ratengao deste 'Setor, no sentido de atender a nossa solicitagao continuamos a
disposigao, reiterando-lhe OB prol|stos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos cordiais
cumprimentos.

Atenciosamente,

Jorge da (p/irgens
Gestor de Contratos
••.Matricub 69165
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

HOB

cW

-

A Controladoria Coordenagao de Normas e Procedimentos

DECLARAQAO
Informamos que a RESERVA

ORQAMENTARIA para esta despesa e no montante de R$ 63.216,00

referente a renovagao por mais 12 meses do contrato 032/2016. Processo no 01218/2018, para o
corrente ano, conforme dotagao orgamentaria:

Classificacao

Classificacao
Funcional:
1. Fungao:

Institucional:

1. Orgao Orgamentario:
2. Unidade
Orgamentaria:
Estrutura Programatica:
1.

Programs:
2. Agao
(Proj/Ativ/Op.Esp.):

0 3

1 2

0 0 0

9

3 6 5
2. Sub-fungao:
Natureza da Despesa 3 3 9 0
Sub-elemento:

2 2 1

6

Fonte de Recursos:

1 0 01

0 1

0 4

Declaramos que no Projeto de Lei Orgamentaria (PLOA), para o exercfcio financeiro de 2018 consta
o PROJETO/ATIVIDADE para realizagao dessa despesa.

Lauro de Freitas/BA, 30 de Janeiro de 2018.
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SUPERINTENOENTE DE ORQAMENTO/SEFAZ
Mat.66549
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

__

Relatdrio n° 071/2018
OBJETO

RENOVACAO CONTRATUAL

UNIDADE REQUISITANTE

PROC, ADM. N°

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÿAO •SEMED

01218/2018

Fundamenta<;ao
Objeto: Renovacao por mais 12 (doze) meses do contrato 032/2016

Lei 8.666/93 e outras normas

DA ANALISE

Cuida-se de solicita(;ao de renovacao do contrato com a ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, proprietary
do imovel onde funciona a CRECHE INFANTIL.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

O processo foi instrufdo com os seguintes documentos:
SDC, fls. 02,

Justificative de renova<;ao (fls. 03);
Declara<;ao de assunqao de pagamento perante asa COELBA e EMBASA (fls. 04);
Manifestaqao da contratada (fls. 05);
Primeiro termo aditivo (fls. 06);
Contrato de loca<;ao n° 032/2016 (fls. 07/09);
Estatuto social da associaÿSo Aldeias Infantis SOS Brasil fls. (10/24);
Escritura publica de compra e venda (fls. 25/28);
CertidSo negativa de onus real (fls. 29);
Procuraqao (fls. 30/31);
Documento de identidade do procurador (fls. 32);
Laudo de avaliac;ao do imovel emitido em 16/02/2017 (fls. 33);
Certidao de regularidade de dbbitos federais com autenticidade (fls. 37/38);
Certidao negativa de dbbitos tributaries com autenticidade (fls. 39/40);
Certidao conjunta negativa de debitos municipals com autenticidade (fls. 41/42);
Certidao de regularidade perante 0 FGTS com histbrico (fls. 43/45);
Certidao negativa de debitos trabalhista (fls. 46);
Portaria de nomea<;ao do gestor de contratos (fls. 47);
Dedaracao do fiscal de contratos (fls. 48);
Certidao de regularidade cadastral (fls. 49),
Memorando solicitando informa<;ao or<ÿamentaria (fls. 50);
DeclaraÿSo de existencia de dota<;ao orqamentaria (fls. 51);

Apos analise dos autos verifica-se a ausencia de laudo de avaliaqao atualizado. Dessa forma,
Considerando 0 Decreto Municipal n° 4.226/2017, publicado no Diario oficial do Municipio em 20 de
dezembro de 2017, que institui a nova Comissao Municipal de Avalia<;ao de imoveis para adequat;ao
as exigences da Norma Brasileira de Avaliaÿao de Imoveis - ABNT NBR 14653-2 e Tribunal de ContasC
retornem os autos a unidade requisitante para juntar aos autos o laudo de avaliacao do imdvel.
Anote-se que para as solicitaÿoes anteriores esta Coordenadoria de Normas
considerava a copia do primeiro laudo de avaliac;ao em virtude da exiguidade do tempo parac \\
emissao de novo laudo. Contudo, observa-se que o contrato cuja renovacao e solicitadar
R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
expirara em 14/03/2018, periodo em que sera possfvel a emissao de laudo adequado as |
exigences da Nota Tecnica 004/2017, expedida pela Controladoria Geral do Municfpio.
Juntar:
Laudo de avaliaÿao atualizado;
Colher a assinatura do Secretario na SDC;
3. Juntar publica<;ao do primeiro termo aditivo;
4. Apor o carimbo de “confere com o original” com assinatura nos documentos
apresentados em copia.
5. Corrigir data do PAC, haja vista que esta anterior a tramita<jao do processo.

1.

2.

CONCLUSAO
;

Face ao exposto, conclui-se pela INCONFORMIDADE PROCESSUAL da presente solicita<;ao.
Encaminhem-se os autos a SEMED para ciencia dos apontamentos e adot;ao da medidas corretivas.
Apds, retornem os autos para reandlise.
Em 06 de fevereiro de 2018.

Magda Souÿa de Araujo
Assessora Especial
Coordena<;ao de Normas e Procedimentos
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

\

da Silva
Mardar tie Lucena
Pratedimentos
e
Noimai
d-i
a Cent
iv"- pMLf
Controladoria Geral
66586
Matricula

Ciente.

Proceda-se o solicitado.
Lauro de Freitas/BA, 06 de fevereiro de 2018.

Apio yinaane Nascimento
Controladorceral do Municfpio
MstaeufS 66536

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edit. Torres Business 3° Andar
Sala 328 Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

M LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIACAO DE
IMOVEL URBANO

COMISSAO MUNICIPAL DE AVALIACAO DE IMOVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente
Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro
Marilia Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro

1.0 - Apresentagao

A Comissao Municipal de Avaliagao de Imoveis, Instituida pelo Decreto Municipal
N2 4.073 de 21 de fevereiro de 2017, Atraves de seus integrantes, vem apresentar
por meio deste, verificagao do Valor de Locagao de Mercado, do Imovel abaixo

discriminado.

- Avenida Amari'lio Thiago dos Santos, N°799, Vila Praiana, situado na cidade de
Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000. Cujo terreno onde foi edificado o
empreendimento, possui uma area total de 28.213,00 metros quadrados.
Data da vistoria: 05 de Margo de 2018

1.1 - Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praga Joao Thiago dos

Santos, S/N, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000.
1.2 - Proprietary

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, com sede no Escritorio Nacionat, Rua Jose Antonio

Coelho, N9 400, Vila Mariana, Sao Paulo/SP.

2.0 - Objetivo da Avaliagao
Ocupagao do imovel supracitado para instalagao de Orgao Publico, Creche

Municipal Infantil Espago Kids-Secretaria de Educagao/ SEMED

3.0 - Identificagao e caracteristica do bem avaliado
Com frente para Avenida Amarilio Thiago dos Santos, N9 144 ou 799, Centro ou

Vila Praiana, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000, com urn terreno com area
total de 28.213,00 metros quadrados.
De modo geral, as salas do imovel citado, estao em bom estado de conservagao.
O imovel aqui proposto soma urn total de 400,00 (quatrocentos mil) metros

quadrados de area varrida.
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4.0 - Indicagao do(s) metodo(s) e procedimento(s) utilizado(s)

A avaliagao do imovel foi executada utilizando o Metodo da Comparagao de Dados

de Mercado, de acordo com a norma de avaliagao de imoveis urbanos, NBR
14.653-2 da ABNT. Foi empregada uma amostra com elementos semelhantes,
situados em zona de caracterfsticas afins, colhidos em imobiliarias locais, de
imoveis ofertados ao mercado atraves de anuncios em jornais de grande
circulagao, sites especializados e placas afixadas em imoveis. Esta pesquisa foi
realizada no mes de margo de 2018.

5.0 - Diagnostico de Mercado

Seguem abaixo os valores de mercado coletados, conforme pesquisa de imoveis
para locagao no entorno do imovel, tendo com area pesquisada urn raio de 400

metros de distancia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;
Desempenho do mercado: NORMAL;
Numero de ofertas: NORMAL;

Absorgao pelo Mercado: LENTA

6.0 - Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de um tratamento estatistico, visando encontrar um

modelo valido equivalente, que representasse os dados da amostra. Tentou-se,
porem, nao encontrar areas equivalentes ao imovel avaliado.

Para a composigao do calculo, foi considerada a area construida do imovel, bem
como o seu estado de conservagao, chegando entao ao valor medio de mercado

de R$ 12,07 {doze reais e sete centavos) por metro quadrado a R$ 14,27 (quatorze
reais e vinte sete centavos) por metro quadrado.

7.0 - Resultado da avaliagao
O imovel encontra-se em bom estado de conservagao, situado proximo de pontos

de transporte urbano, centra comercial, facil acesso, estacionamento exclusivo.

d

S-v

Para definigao do valor de aluguel, tomamos como base o valor medio de mercado
por metro quadrado:

(R$12,07+R$14,27)

/

2 = R$12,50 (doze real e cinquenta centavos) por metro

quadrado.
Sendo, R$12,50 x 400,00m2 = R$ 5.268,00 entao,
Eu, Jodieferson Silva Borges, indico, com fulcro nos dados acima relatados, o valor
total para locagao mensal do imovel de R$ 5.268,00 (cinco mil e duzentos e
sessenta e oito reais).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avaliagao de Imovel Urbano digitado em 04 (quatro)
laudas escritas de urn so lado, todas rubricadas, e a ultima datada e assinada.

Lauro de Freitas, 06 de Margo de 2018.

Sidinaiao da Silva Bacelar
Presidente da Comissao

(CREA-BA- 050242405-2)

K- - r\}u lax
Marilia Ferreira de Souza
Membro da Comissao
(CREA-BA -44252)

Eliana Santos Souza
Membro da Comissao

(CREA-BA -59461)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IM6VEIS - COAI
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DESCRICAO: AREA EXTERNA E ESPAQO DE CARAGEM.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÿAO
; COMISSAO DE AVALIACAO DE IM6VEIS - COAI

FOTOS 01:

|pr

r?

;•

;v

'•

mm
/f
'w

St

i\

tji

LT

m
j

77

i

71

—m

-

\

m

,m
. I
;

•i

I':*!-'

’v,

1111

7

m

DESCRICAO: FRENTE DO IM6VEL E RUA DE ACESSO.
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DESCRICAO: FRENTE DO IM6VEL E PLACA DE IDENTIFICACAO.
Avenida Santos Dumont, Estrada do Coco, S/N - Lauro de Freitas - BA, 42700-000
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DESCRICAO: COZINHA E DISPENSA.
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DESCRICAO: SALAS DE AULA E BANHEIRO.
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Avenida Santos Dumont. Estrada do Coco. S/N - Laura de Freitas BA. 42700-000
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DESCRigAO: SALAS DE AULA.
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DESCRICAO: SALA DE DEP6SITO DE MATERIAL DA REFORMA E BANHEIRO COLETIVO.
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DESCRICAO: SALA DE AULA E BANHEIROS INDIVIDUAIS.
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Avenida Santos Dumont, Estrada do Coco, SIN - Laura de Freitas - BA, 42700-000

r

|-tf7
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IM6VEIS - COAI

FOTOS 11:

£
i;

:

u

,.:v.

Hi

*•

wgmi

S&

•f:p

ss®
‘

mi

VF:v

.

j

m

:V.

4'

'

r

.>

11
DESCRlTO: PATIO INTERNO E SECRETARIA.
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DESCRICAO: SALAS DA DIRETORIA.

Avenida Santos Dumont, Estrada do Coco, S/N - Laura de Freitas - BA, 42700-000
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DESCRICAO: SALA EM REFORMA.
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DESCRICAO: AREA DO LADO E ESPAQO DE BAZAR
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Avenida Santos Dumont, Estrada do Coco, S/N - Lauro de Freitas - BA, 42700-000
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LAURODE
FREITAS

Lauro de Freitas, 08 de margo de 2018.
A

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Coordenagao de Normas e Procedimentos

Apos sanar todas as pendencias, encaminhanos o processo de n°01218/2018 referente a Renovagao
do contrato da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, para analise subsequente.

• Laudo de avaliagao atualizado com a nova comissao

• Assinatura do secretario no SDC.
• A publicagao do primeiro aditivo esta acostada na folha 06.
• Todos os documentos estao com con 'ere com original.
• A data do PAC, esta coerente com a lata da tramitagao do processo para a superintendencia
de compras.

Atenciosamente,

Fabiaria C.S. Vilas Boas.
As'jassora tecnica

Avenida Santos Dumont, n° 1791 Km 1.5 - Estrada do Coco. Lauro de Freitas-BA.
CEP 42700m. Fone/Fax: (71) 3288-8719
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RELATDmO

£

N“ 135/2018

UNIDADE REQUISITANTE

ASSUNTO

SOLICITA<;AO DE

PROC. ADM. N°

ADtTAMENTO DO

CONTRATO

C:

;

1218/2018

Lei 8666/93

Fundamental
Renova<;ao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato 032/2016

Objeto:

ITENS DE VERIFICA<;AO

Retornam os autos para reanalise. Observa-se que foi anexado o laudo de avaliatjao, item

imprescindivel a instru<;ao processual.
Compulsando as pe<;as dos autos, observa-se que o processo esta autuado, enumerado,
fundamentado e instruido.

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, conforme analise efetuada acima acerca da regularidade formal do

pedido, conclui-se pela CONFORMIDADE PROCESSUAL.
Encaminhem-se os autos a Procuradoria Juridica do Municipio para analise atinente a

legalidade da renova<;ao.
Em 12 de mar<;o de 2018
s'*

Magda Souziqe Araujo
Assessora Especial
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
Ciente.

Proceda-se o soliciteao.
Lauro de FreiJds/fflA/ 12 de marÿo de 2018.

Apio Viitagre ISfascimento

Control&dor Cfcral do Municipio
PrefeituraTOTmfcipal de Lauro de Freitas/Ba

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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13/03/2018

https://www.sifge.caixa. gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=3296223&VARPessoa-3296223&VARUf:

msmm

VOLMR

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certitlcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao:
35797364/0001-29
Razao Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOSE ANTONIO COELHO 400 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP /
Enderego:
4011-061

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

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer

debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 24/02/2018 a 25/03/2018
Certificagao Numero: 2018022405015323702735

Informagao obtida em 13/03/2018, as 09:16:01.

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

httos://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=3296223&VARPessoa=3296223&VARUf=SP&VAR.
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MUNICIPIO DE

M

LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCESSO ADMINISTRAT1VO N°: 1218/2018.
1NTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: l.ocaÿao - Rcnovaÿao.

DESPACHO

Com efeito, verifico quc no ultimo tcrmo aditivo celcbrado entre as partes
o valor do aluguel mensal ficou estipulado cm RS 5.264,41 (fl. 06).

Contudo, no pedido de

rcnovaÿao

(aditivo de prazo) formulado a 11. 02

consta o valo mensal do aluguel de R$ 5.268,00.

Como o pedido constantc na SDC c apenas para renovagao (aditivo de
prazo), dcvem os autos ser remetidos a SEMED para esclarecimentos e adequaÿao do

pedido, caso necessario, recomendando-se que o valor atual praticado seja mantido.
por ser mais vantajoso para a Administraÿao Publica.

Cumprida a diligeneia supramencionada, retornem os autos a PGM para
pareeer juridieo.

ijj, 13 dqynarÿo de 2018.

Lauro de I'reitais (BA
y',\

•

iu.y

' LeandrpÿSantana

Procurator do Municipio
Procuradoria Geral/Procuradoria Fiscal
Run Dr. Barreto, quadra 1, late 04, N°343, Pifangueiras, Jardim Aeroporto,

Tel. 3369-4151

w

PREFEITURA MUNICIPAL DE

0

LAURO DE FREITAS

SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATAÿAO
Dados do Solicltant®

—

. AJ&2.
SECRETARIA DE EDUCAQAO
LICITAQOES E CONTRATOS
Nome do Requisitante: JORGE VIRGENS
GESTOR DE CONTRATOS
Cargo/Fungao:
Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):
( X ) Tesouro ( ) Convenio (
Secretaria:
Departamento:

Telefone:
) Tesouro e Convenio

(71) 3288*8741
) VinculadO ( X ) Qutro:

(

,

Objeto « sor adquirido ou contratado

S ALA RIO EDUCAQAO

-s-v

Renovaÿao por mais 12 (doze) meses do contrato 032/2016 com aditamento de prazo do imovcl de propriedade da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL,pessoa jundica de direito
privado, inscrita no CNPJ: 35.797.364/0001-29, com Sede no Escritorio Nacional, rua Jose Antonio Coelho,4Q0, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, com base na Lei 8.666 Art. 57 § 2$, para
atender a necessidade de funcionamento da CRECHE INFANTIL localizado na Av. Amarilio Thiago dos Santos, 144 Centro, LAURO DE FREITAS BA,

-

Descrigiio da Deupesa Sollcitada

Detalhamento

Item

01

Quantidade
12

Renovaÿao por 12(doze) meses do contrato 032/2016 CRECHE INFANTIL

Valor.
Valor Total
Unitario
5.264,41 63.172,92

Observapao contrato vence em 14/03/2018

63.172,92

'?pi-

Justfffcativa (•ucinta)

.
...

. ..

O municipio de Lauro de Freitas, atraves da Secretaria de Educapao tem a necessidade do fazer o aditamento de prazo do imovel de propriedade da ALDEIAS INFANTIS SOS
BRASH , pessoa juridica de direto privado, inscrita no CNPJ sob o numero 35.797.364/0001-29, com base na Lei 8.666 Art. 57 § 2s, para atender a necessidade de funcionamento
da CRECHE INFANTIL localizado na Av. Amarilio Thiago dos Santos, 144 Centro, LAURO DE FREITAS - BA, sendo o unico imovel que atende as necessidades desta administraÿao,
devido a inexistencia de outro imovel disponivel e nas mesmas conduces na regiao, e a ausensia de imovel proprio do municipio para atender essa demanda, e que a

administragao optou por este imovel

_

v

Fluxograroa <te Aproygio:

*

Secretario(a)

Solicitante
Solicitado apos observada a Legislagao Pubifca e os procedimentos instituidos pela UR

!

!

JORGE DAS VIRGENS

[Lauro de Freitas/Ba,

/

/

v
OR DE CONTRATOS SEMED

l
i

De acordo com a soiicitagao, autorizamos a autuagao deste
processo e o seu encaminhamento a Coordenagao de Compras
para providencias aÿramjtesqrocedimentais.

_

1AJU LA,

*

Paulo Gabriel Soledade Nacif
\>ecretario(a)

Lauro de Freitas/Ba,

/
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PROCESSO ADMINISTRAT1VO N°: 1218/2018.
INTERESSADO: SEMED
ASSl'NTO: Eocagao - Rcnovaÿao.
PARECER JURIDICO
EMENTA: RENOVACAO. CONTRA TO DE

LOCACAO.

ADIT1VO DE PRAZO. MANUTENQAO DO VALOR

ATUALMENTE PRATICADO. POSSIBILIDADE,

I - RELATORIO

Trata-se de solicita<;ao formulada pela Secretaria Municipal de Educagao,
accrca da possibilidade de renovaÿao por mais de 12 (doze) mescs do conlrato n° 032/2016,

celebrado entre o Municlpio de Lauro de Freitas e ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, sob
a justificative do que este imovel e para

atender a necessidade de J'uncionamento da

CRECHE INFANTIL localizada na Av. Amarilio Thiago Santos, 144, Centro, Lauro de

Freitas-BA, sendo o unico imovel que atende as necessidades desta administragao, devido a
inexistencia de outro imovel disponivel e nas mesmas condigdes na regido, e a ausencia de

imovel propria para atender essa demanda, e que a administragdo optou por este imoveC (fl.
02).

Os autos do processo foram instruidos, dentre outros, com os seguintes

documentos: 1) SDC assinada pclo (iestor de Contratos da SEMED e pelo secretario da pasta
(fi. 02); 2)

justificativa (fl. 03); 3) dcclara<;ao do gcstor dc contratos da pasta de que as contas

de agua e energia estao sob a responsabilidade do municlpio (fl. 04); 4) manifestagao da

locadora para renovagao do contrato (tl. 05); 5) copias de aditivos c da minuta originaria (fls.
06/09); 6) copia do estatuto social da locadora (lls. 10/24); 7) copia de documento pertinente

ao imovel (lls. 25/31); 8) certidao: a) Fazenda Federal (fls. 37/38), b) Fazenda Estadual (fls.
39/40). c) Fazenda Municipal (fls. 41/42), d) FGTS (11. 68), e) trabalhista (fl. 46); 9)

declaragao do gestor do contrato (11. 48); 10) dotaÿao orÿamentaria (11. 51); 11) laudo de
Rua Silvandir F. Chaves. n° 108, sala 325, Empresarial Torres Business.
Loleamcnto Jardim Acroporto. Caji - Lauro de Freitas - BA.
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avaliaÿao de imovel urbano com folografias (fis. 54/64); 12) relatorio n° 135/2018 da
(

ontroladoria Gcral do Municipio concluindo pela conformidade processual (fl. 66); 13)

despacho da PGM (fl. 69); 14) nova SDC adcquando o valor mensal do contrato (fl. 70).
E o breve relatorio.

ii - FUNDAMEI\TA<;:AO

Antes dc examinar as questocs faticas c juridicas do caso eoncrcto, deve-sc

salicnlar que a presente manife$ta<;ao toma por base, exclusivamente. os elementos que
constam ate a presente

data nos autos do processo administrative em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

adenlrar a conveniencia e a oportunidadc dos atos praticados no ambito do Municipio ncm
analisar aspectos dc natureza eminentemente tecnico-administrativa.
Dcmais disso, entendc-se que as

manifesta9oes da Procuradoria

Juridica

Administrativa sao de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestor

publico, o qual podc, de forma justillcada. adotar orientaÿao contraria ou diversa daquela
emanada da consultoria juridica. Em

resumo, o presente

opinativo tern natureza obrigatoria,

porem nao vinculante da autoridade competentc.

Nessa

senda, como

simples orientaÿao juridica, visando auxiliar a

Administragao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a finalidadc de

intercsse publico e a observaneia dos principios expressos no caput do artigo 37 da
Constituiÿao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Nessc passo, vale anotar que o contrato em comcnto tern escopo no art. 24.
inciso X, da I.ei n° 8.666/93, in verbis-.

.

Art 24. E liispemave! a Licitaqat):

[...]

/

Rua Silvandir F. Chaves, n0 108, sala 325, Emprcsarial Torres Business.
Loteamento Jardirn Aeroporto. Caji - Lauro de Freitas - BA.
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X - para a compra on tocaÿao de imovel destinado ao atendimento das

finalidades predpuas da Adminislraqao, cujas necessidades de
inslalaqtto condicionem a sua escolha, desde que o preqo seja
compallvel com o valor de Mercado. Segundo avaliaqao previa.
Deste modo, alern do contrato de locaÿao de imoveis decorrer de Dispensa de

Licilayao. cabc obtemperar que a Lei 8.666/93, em se« artigo 62, § 3°, nao preve que os
contratos ali

mcncionados devarn submeter-se ao disposto no artigo 57, que cuida da fixayao

dos prazos de vigencia dos contratos administrativos.

Com efeito, nos easos de contrato de locayao em que a

Administrate Publica

for locataria. ainda que possa haver previsao contratual de observancia do artigo 57, e de se

observar a regra da Oricntayao Normativa n° 6, de 01/04/2009, da CGU/AGU. in verbis:

"O A D YOGA DO-GERAI. DA UNIAO. no uso das atrOminous que the conferem os
incisos 1, .V. XI e XIII. do art. 4° da Lei Camplementar n° 73, de 10 de fevereiro de
1993, considerando o que consla do Processo n“ 00400.015975/2008-95, resolve
expedir a presente orientacao normativa. de curat er obrigaldrio a todos os organs
juridicos enumerados nos arts. 2° e 17 da Lei Camplementar n" 73. de 1993:
A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAÿAO DE IMOVEIS, NO

QUAL

A

ADMINISTRACAO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA
LEI N° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO SUJEITA AO UMITE MAXIMO DE
SESSENTA MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI N
8.666, DE 1993.

INDEXA(/AO: VIGENCIA. LIMITAQAO. CONTRATO DE WCAQAO. IMOVEL
ADMINISTRACAO. LOCA TAR!A.
REFERENCE: art. 62, $ 3" e art. 57 da Lei n" 8.666, de 1993: arts. 51 a 57 da Lei n"
8.245. de 1991, Decisdo TCU 828/2000 - Plendrio.
JOSE ANTONIO DIAS TOI FOLI ”.

Vale anotar, de outra banda, que esse tipo peculiar de ajuste de prazo do
contrato segue as regras gerais

da locayao previstas no ambito do Direito Privado, mais

precisamenle com a aplicayito subsidiaria da Lei do Inquilinato n° 8.245/91.

Rua SiI vandir F. Chaves, n° 108, sala 325, Empresarial 1'orres Business. \
Lotcamento Jardim Acroporto, Caji - Lauro de Freitas - BA.
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Registre-se, bem assim. que a avenqa objeto de analise encontra-se lastreado cm
contrato de locaÿao, especie de ‘'Contrato

da Administracao”, regido pelo dircito privado, com

uma obrigatoria derrogaÿao pelo direilo publico, naquilo cm que lhe for de cncontro.

Mesino sendo especie de "Contrato da Administracao”, regido pelo direito
privado. ha uma obrigatoria derrogaÿao pelo direito publico, naquilo em quc o contrariar.
Dessa forma, nao ha falar em

prorrogaÿao

por tempo indeterminado do contrato

de locagao firmado pela Administracao Publiea, pois violador ao quanto disposto no artigo 57,
§3°. da Lei 8.666/93. que nos informa que "e vedado o contrato com prazo de vigencia

indeterminado". a qual, consequentemente, deve ser sempre por prazo determinado.

O Tribunal de Contas da Uniao assim vem enlendendo sobrc a materia posta
cm debate, textual:

"Contudo, a mcra narticinacao de ente da Administracao em uma relacao

eontratual caracteristicamente orivada nao deve signiticar a ineidencia integral
do regime de dircito nublico. Dai a necessidadc de se diferenciar os contratos

privados praticados pela

administracao

dos

propriamente ditos. (...) Nao ha obice, nois, a
contrato em qae a

contratos

adniinistrativos

prorrogacoes

succssivas de

Administracao seia locataria com fundamento no artigo 24,

X, da Lei n0 8.666/93 (...) nartilho do entendimento de

que

nao se avlicu aos

contratos de tocacdo em que a Administracao Publiea e a locataria a possibilidade

de ajustes verbais e prorrogacoes automdticas por prazo indeterminado, condiÿao

prevista no artigo 47 da Lei n° 8.245/91 (...)” (Acordao n° 1 .127/2009, Plenario, rcl.

Min. Benjamin Zymler apud JUSTLN FILHO,

Manual.

Coinentdrios a Lei de

I.icitacdes e Contratos Adniinistrativos. I4il ed. Sao Plaulo: Dialetica, 2010, p. 763 original nao destaeado).

Registre-se que o valor atualmente praticado para cobranqa do aluguel sera
mantido. demonstrando a vantajosidade a Administracao Publiea.

)

Rua Silvandir F. Chaves. n° 108, sala 325, Empresarial Torres Business.
Loteamento Jardim Aeroporto. Caji - Lauro de Freitas - BA.
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III - COiNCLUSAO

Em Face do exposto c considerando os documentos acostados nos autos opino
pela

nossibilidade da renovacao do contrato de locacao n° 032/2016, por mais 12 (doze)

meses.

mantendo-se

o

valor

atuahnente

praticqdo.

lastreado

na

fundamentalao

supramencionada.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicaÿao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

Proeurador Gera! ou para seu substituto legal no easo de ausencia do titular ou por meio
de delegaÿao expressa, para delibera<;ao sobre a materia.

E o Parecer.

Lauro de Freitas (BA). 14 dejnarÿo de 2018.

'rocurador m Municlpio

Rua Silvandir F. Chaves, n° 108, sala 325, Empresarial Torres Business.
Lotoamento Jardim Aeroporlo. Caji - Lauro de Freitas - BA.
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Comunicacao Interna N° 06/2017- PGM
Lauro de Ffeitas, 10 de Janeiro de 2017.

iliU-l M Alii

llustrissimo Senhor
Henrique Tanajura
Subprocurador
Procuradoria Gerai do Munictpic
Lauro de Freltas-BA

wmxmm

W
Sr. Wilson Barbosa
Procurador Fiscal

Procuradores do Municlpio
Ass unto: iNFORWIE

Prezados Procuradores.

Para fins de crganizagao de tiuxo operacional, venho solicitar a V. S.as que todo
e qualquer documento expedtdo poia i -rocuradoria Gerai do Murtidpio, para
secretariat e 6rg8os extemos, tenham assinatura conjunta do Procurador Gerai e do

L

Procurador responsavei pela elaboragao do documento. Para tanto, solicito qpe
encaminhe os expeÿientes que necessitam de assinatura para Coordena-gao
Executiva, oue
rregarci de gerir o prosseguimento dos tramites.

w

>

A

6/ w

::: :

p

Atenciosamente,
.

S.

,r

Dias Barbosa Lopes

curador Gerai do Municipio
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Despacho - Gabinete - PGM.

N° Expediente:

Assunto:

Pi

Interessado:

Solicito a coordena9ao executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.
7ÿ Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para parecer e/ou providencias.

1
2
3

CONSULTIVO
Administrative/
Licitagoes.
MP/Secretarias.
Servidor.

Observa9ao:

JUDICIAL
4

Trabalhista.

5

Civil.

fi

OUTROS
Sub - Procurador.
6
7
Procurador Fiscal.
8ÿ Coord. Executiva.
_ "Pep. Distribuÿao.
10 Balcao de Justiÿa.

/I

/

7
7
7

Lauro de Freitas,

Kivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio
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SECUNDO TERMO PE ADITAM ENTO 034/2018 DO CQNTRATO 032/2016
Pelo presente instrumcnto, fica renovado o contrato abaixo especificado, dc acordu com as seguintes
claiisnlas c declaragoes:
COM RATO ADITADO n°. 032/2016: O objeto cieste contrato e a locag/io do imovel situado na Avenida
Amarilio Thiago dos Santos, N° 144, Centro, Lauro dc Freitas/BA, CEP 42.700-000. onde funcionara a
Crcclic In fa util podendo, cntretanto. o LOCATARIO dar-lhe outra destinagao de servigo publico.

LICITACAO: Dispensa de Licitagao N° 009/2016. art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0121 8 20 1 8
DOTACAO ORCAMENTAR1A: 03. 1 0.00 1 .22 1 6-36-0 1 : 03. 10.00 1 .22 1 6-36-04.

LOCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurtdica de direito publico interno, com sedc
na I’raga Joao Thiago dos Santos, s/n. Centro. Laura de Freitas/BA, CL/P: 42.700-000. inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001 -40, representado pela PreLeila, Sra. Mocma Isabel Passos Gramacho.
LOCADORA: ALDEIAS 1NFANTIS SOS BRASIL, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ:
35.797.364/0001-29. com sede no Escrilorio Nacional. Rua Jose Antonio Coelho, 400. Vila Mariana. Sao
Paulo. SP. neste ato representada por sens alos const iuitivos e procuragoes no proccsso supra.
LAUSULA PRIM F.IRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Kenovagao do contrato por mais 12 (do/.c)
com illicit) cm 14/03/2018 e termo final prcvisto para 14/03/2019, com o valor niensal de R$5.264,41
(cinco mil duzentos e sessenta e quatrn reais e quarenta e um centavos), perfazendo o montanle global anual
de RS63. 172.92 (sessenta e tres mil cento e setenta e dois reais e noventa e tlois centavos), conforme dotagao
orgamentaria supra e em atendimento a solicitagao da Secretaria Municipal de Educagao.

(

nieses.

CLAUSULA SFGUNDA - RATIFICAtÿAO: Os contratantes ratificam as demais clausulas constantes do
contrato oia

aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAÿAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato e regido pela lei n°.
8.666/93. com redagSo da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmatn estc aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na ptesenga das testemunhas abaixo.
elegendo o I'oro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dole advinda.
Lauro de Freitas/BA, 14 de margo de 2018.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - LOCATARIO
wibel Passos Gramacho - Prefeita
Sra. Mem.

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE EDUCAGAO
Paulo Gabriel Soledatle Nacif- Secretario
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PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)
I Dados do Solicitante: Paulo Gabriel Soledade Nacif

[

Secretaria: Secretaria Municipal de Educagao

Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):
( ) Convenio
( )Tesouroe Convenio
( x ) Outro:

(x )Tesouro

( } Uniao

( ) Estado

( ) Vinculado

_ _

j Justificativa

_

_ _

A Secretaria Municipal de Educagao do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administragao Direta do Poder Executivo Municipal,
apresenta a justificativa para a RENOVA?AO CONTRATUAL do contrato de locagao de Imovel n° 032/2016, localizado na Av. Amarillo Thiago dos
Santos, 144 Centro, LAURO DE FREITAS - BA, onde funciona a CRECHE INFANTIL da Secretaria de Educagao. Faz-se necessario a
RENOVACAO CONTRATUAL pelo prazo de 12(doze) meses, com vigencia de 14/03/2018 a 14/03/2019, pois o imovel reune as condigoes
adequadas para finalidade a que se propoe, bem como por sua localizagSo estratdgica, alem de inexist§ncia de outro imbvel disponivel nas mesmas
condigdes na regiSo, ausSncia de imovel de propriedade do municipio. Os servigos s3o considerados auxiliares e necessdrios & Administragao
Publica que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de suas atividades. Portanto, sao contratos que possuem a peculiaridade de
poderem ser prorrogados por mais de urn exercicio, de acordo com o que preceitua o art. 57, § 2°, da Lei n° 8.666/93.

I Objeto a ser adquirido ou contratado

Renovagao contratual do Termo do Contrato n° 032/2016.

I

Observagoes

Periodo da Renovagao contratual: 12 (doze ) meses
|

Pescripao da Despesa Solicitada

Quantidade

Item | Detalhamento

1

Renovagao Contratual do Termo Contrato n°
032/2016 de propriedade da ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL, Pessoa Juridica de
Direto Privado, inscrito no CNPJ sob o numero
35,797.364/0001-29, com sede no Escritorio
Nacional, Rua Jose Antonio Coelho, 400, Vila
Mariana, Sao Paulo/SP.

12 (doze)
meses

Valor Unitario (R$)

VI. Mensal

R$ 5.268,00

Valor Total
Meses (R$)

R$

63.216,00

R$

63.216,00

_

Valor Totab

f Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo
( ) Convite

( JTomadadePrego ( ) Concorrencia ( ) PregSo Eletronico ( ) Pregao Presencial ( ) Chamada Publica

( X ) Dispensa de Licitagao

( ) Inexigibilidade de Licitagao

rVeicuTo de publicagSo do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato
( x ) Diario Oficial Proprio

( ) Diario Oficial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jornal de Grande CirculagSo

as.
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fFluxograma de Aprovagao:

SECAD
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compoem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para

Prefeita
Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratagao, decido:

contratagao da despesa.

Lauro de Freitas/Ba, 25 / 01 /2Q18

( ) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
{ ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Laura de Freitas/Ba, 25 I 01 / 2018

lilfoin RoreTtcib dos Santos
Secrfctario Municipal de Administragao

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

