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SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATACAO

Dwtodo SoWcttonte '
'
' . 1

.SLL:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Financeiro

Secretaria:

Departamento:

Home do Requisltante: Holder Oliveira da Silva

iTelefone: (71)3286-8663_
{ > Vinculado | x ) Outro:

Cargo/Fungao: Diretor Financeiro

) ConyfeniQ ( ) Tesouro e Convemorpnte de Recurso (Tesouro. Convfenlo, etc.): I ) Tesouro

Objata a««f adqulrido oucontratitdo m| *.......iiÿ;Sj>-«--irr-, j

’rorrogagOo de prazo do contrato n° 184/2019, firmado com a empresa SENAC - Servigo Nacionai de Aprendizagem Comercial, para utilizar o saldo
-emanescente do contrato, por um periodo de 12 (doze) meses.

iv'j::i;viv j Sda Despesa Sottcitada
Valor.

Unit&rio
Item Quantidade Valor TotalDetalhamento

Prorrogagao de prazo do contrato n° 184/2019. firmado com a empresa SENAC - Servigo Nacionai de
Aprendizagem Comercial. para utilizar o saldo remanescente do contrato. por um periodo de 12 (doze)
meses _

144 996.1201

02

03

04

06

06

07

08

09

10

11

TOTAL: 144.996,12

~ -
: ' - ' '• ... - • j||;i

Considerando a permanencia da necessidade publica a ser satisfeita no contrato aditado. traduzida na manutengao para realizagao de cursos
arofissionalizantes em atendimento a populagOo usuOria da politica publica de assistencia social, especialmente o publico beneficiario do Rrograma Bolsa
-amilia - PBF ,

Considerando que o contrato em tela foi decorrente de processo licitatorio realizado na modalidade de Dispensa, Art 24. XIII;
Considerando que o objeto do contrato a ser prorrogado e de execugSo continuada;
Considerando que nao foi extrapolado o (imite de duragao previsto no inciso II do art. 57 da Lei 8666/93,
Considerando a existanda de dotagSo orgamentaria para o aludido aditamento.

Fonte de Recurso: Fonte 29 IGD-M

Jffi' i 'I I 1 __n_
_Solicitante _

Solicitado apos observada a Legislapao Publica e os procedimentos mstituidos pela UR

Secretaria

De acordo com a solidtagSo. autorizamos a autuag£o deste
processo e o seu encaminhamento a CoordenagSo de Compras
Dara providSncias e trdmites procedimentais

HXIJA DE JESUS

JSecretaria

Assinatura c/ ld< io

pO. SiivaHeiLauro de Freltas/Ba, 22/07/2020 -auro de Freitas/Ba. 22/07/2020
I .Mijncÿirn
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASR

PEDIDO DE AUTORIZACAO DE CONTRATACAO (PAC)

Dados do Solicitante: Helder Oliveira da Silva

Secretarial Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

]Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):

( ) Estado ( (Vinculado (x)Outro:( ) Convenio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uniao( ) Tesouro

1Justificativa

Em virtude do estado de emergencia de saude piihlica decorrentc do cnfrentamento ao COVID-I9. foi suspense o cronogrania de
atividades para reali/ayao dos eursos profissionalizantes. e o tnesmo sera retomado ap6s a pandemia.

Assim. vimos solicitar a prorrogado de pra/o do contrato n° 184/2019. Ilnnado com a empresa SENAC - Servigo Nacional de
Aprendizagem Comercial. para utilizar o saldo remanescente do contrato, que e de RS 144.996.12 (cento e quarenta e quatro mil.
novecentos c noventa e seis reais e doze centavos) por um periodo de 12 (doze) meses, com o objetivo de dar contimiidadc ao servigo
citado acima. visto que. o servigo se caracleriza de natureza contlnua. ressaltando que o objeto do contrato tom natureza de obrigaqao de
fazer. onde a contratada e obrigada a executar os services pactuados em beneficio do Municfpio e do interesse publico.

| Objeto a ser adquirido ou contratado

Solicito o pagamento de DBA - Despesa de Bxercicio Anteriores - referente aos do meses de novcmbro/19 e dezembro/19 do contrato n"
184/2019, celebrado entre o Municipio de Lauro de Freitas e Scrviÿo Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. CNPJ:
03.682.189/0001-38, pela realizado do curso de informalica basica 10011. A despesa descrita abaixo ndo foi inscrita em reslos a pagar.
o que impbe a necessidade do pagamento.

Observacftes

Fonte de Recurso: 29

Descricao da Despesa Solicitada

Item Detalhamento Quantidade Valor Unitario Valor Total
Prorrogado de prazo do contrato n“ 184/2019. firmado
com a empresa SENAC - Serviÿo Nacional de
Aprendizagem Comercial. para utilizar o saldo
remanescente do contrato. por um periodo de 12 (doze)

meses.

01 RS 144.996.12

Total RS 144.996,12

Modalidade licitatoria para aquisicao/contratacSo do bem/servico

( ) Convite ( ) Tomada de Preqo ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletronico ( ) Pregito Presencial ( ) Chamada Publica

( x ) Dispensa de Licitado ( ) Inexigibilidade de EicitagSo ( ) Outros.

Veiculo de publicado do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

(X) Diario Oticial Prdprio ( x ) Diario Oficial da l)ni9o ( ) Diario Oficial do Estado ( ) lornal dc Grande Cireulagao

| Fluxograma de Aprovacao:

Prefeita

Apos verificacao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratado, decide:

t£) Autorizo a contratado e defiro pelo prosseguimento do t'eiio.
I N9o autorizo a contratado e indefiro o prosseguimento do

Submetcmos os autos, juntamente com todas as suas peqas que o
compdem para ratificado dos atos praticados e autorizado para

contratado da despesa.

Lauro de Freitas/Ha. 22/07/20!
teito.

de Freitas/Ba. 22/07/2020
Helder Oivefra da Silva

DiretolFin'mcciro
MatriJula 78.834 Dian ------. ,„ l

Secretaria Municipal dc Desenvolvimento Social e Cidadan§«reÿ Mÿn.dpal MÿemaÿÿPÿsGramacho

'
4

Jesus



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTROQ LAURO DE FREITAS
BA

I CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO N° 184/2019
2. Credor: SENAC - Servi?o Nacional de Aprendizagem Comercial

Helder Oliveira da Silva

1. Ano: 2020

4. Gestor(a) do Contrato.'

S. Secretarial

3. Vigencia

Dt Inicial Dt Final

6. Valor Global Ft$: 214.136,09

Contratasao de empresa para realiza?ao de cursos profissionalizantes em

atendimento a populafao usuaria da politica publica de assistencia social,

especialmente o publico beneficiario do Programa Bolsa Familia - PBF.

20/09/2019 20/09/2020

7. Objeto do contrato:

8. Tipo de Contrataf5o:
10. Ocorreu algum aditivo:

11. Em caso positivo, qual tipo de aditivo?

Dispensa 025/20199. N*:

: jSim x Nao

Valor Prazo e valorPrazo

Saldo Anterior R{? Saldo Atual F|$Valor Pago R$N9 Ordem Valor Aditivo (R$)N9 da S.F. N9 Nota Fiscal

R$ 214,136,091

1462/2019 R$ 1.734,79 R$ 212.401,302303 R$ 214.136,092

1495/2019 R$ 5.021,06 R$ 207,380,2423243 R$ 212.401,30

106/2020 R$ 13.617,862381 R$ 193.762,384 RS 207.380,24

399/2020 R$ 4,376,502434 R$ 189.385,88R$ 193.762,385

400/2020 R$ 4.685,06 R$ 184.700,8224356 R$ 189.385,88

437/2020 R$ 5.645,06 R$ 179.055,762455 R$ 184.700,827

438/2020 2457 R$ 30.590,06 R$ 148.465,708 R$ 179.055,76

439/2020 R$ 1.734,79 R$ 146.730,9124589 R$ 148.465,70

440/2020 R$ 1.734,79 R$ 144.996,12245910 R$ 146.730,91
Anexos a este controle:

x Solicitaÿao de Fornecimento

x Copia da Nota de Empenho

x Nota fiscal atestada
x Copia do contrato

Copia de aditivo (se houver)

x Kit de regularidade fiscal (Certid&es junto a Fazenda Federal/Estadual/Municipal/FGTS/INSS)

Lauro de Freitas-BA, 27 de Mar$o de 2020.

Assinatura dol >r do Contrato

Uiretor Adr4 Fmanceiro
•

•

•'UU F
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASLAURODE
FREITASo

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

JUSTIFICATIVA

Em virtude do estado de emergencia de saude publica decorrente do enfrentamento ao COV1D-19.

foi suspenso o cronograma de atividades para realizaÿao dos cursos profissionalizantes. e o mesmo

sera retomado apos a pandemia.

Faz necessario a prorrogaÿao do contrato n° 184/2019. fruto Dispensa de Licitaÿao n° 025/2019. que

tern por natureza a Contrataÿ&o de empresa para realizaÿao de cursos profissionalizantes em

atendimento a populaÿao usuaria da politica publica de assistencia social, especialmente o publico

beneficiario do Programa Bolsa Familia - PBF.

0 programa pretende contribuir para a inclusao de pessoas das familias beneficiarias do PBF

(Programa Bolsa Familia), por meio do desenvolvimento de competencias que ampliem as

possibilidades de inseÿao no mundo do trabalho. geragao de renda e participaÿao na sociedade.

Desenvolve competencias que favorecem um posicionamento empreendedor. etico. cidadao e

ecologico. Favorece o autoconhecimento na busca do desenvolvimento pessoal e professional

alinhado a estetica ambiental e das rela<?6es humanas. Desenvolve a capacidade de perceber.

aproveitar e gerar solu9oes criativas para a sua inseripao, permanencia e atuapao critica no mundo do

trabalho, bem como a capacidade de considerar a diversidade das redoes e a coletividade nas

decisoes.

Ocorre que o supracitado contrato n° 184/2019, fruto Dispensa de Licitaÿo n° 025/2019. tern seu

prazo de validade ate 20/09/2020. necessitando assim ser prorrogado. para que seja mantida a

continua<,:ao dos bons trabalhos prestados pela contratada.

Em consulta a contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestac&o dos servigos. nao

requerendo correÿao do valor.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC

Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas- Bahia. Tel.: (71) 3288-8667
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASo LAURODE
FREITAS

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

Assim, vimos solicitar a prorrogagSo de prazo do contrato n° 184/2019. firmado com a empresa

SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem Comercial. para utilizar o saldo remanescente do

contrato. que e de R$ 144.996,12 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e

doze centavos) por um periodo de 12 (doze) meses, com o objetivo de dar continuidade ao servigo

citado acima. visto que, o servigo se caracteriza de natureza continua, ressaltando que o objeto do

contrato tern natureza de obrigagao de fazer, onde a contratada e obrigada a executar os servigos

pactuados em beneficio do Municipio e do interesse publico.

Atenciosamente,

Lauro de Freitas/BA; 22 de julho de 2020.

fl
Jorge Alex la Silva Santos

Assess rTecnico
SEMDESC

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC

Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas -Bahia. Tel.: (71) 3288-8667
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com



Senac

PORTARIA N° 60/2017

O Presidente do Conselho Regional do SERVIQO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, no uso de suas atribuis&es
regulamentares,

RESOLVE:

Fica autorizada a Sr* ANA RITA MARQUES DE ANDRADE -
Superintendente de Educag5o Profissional do SENAC/BA assinar Convenios de
CooperapSo T£cnica, visando o Desenvolvimento de Programas de EducapSo
Profissional, em conformidade com a Legislate Senac, Capltulo VII, Art. 28 - II,
letra “o".

1

2-CUMPRA-SE.

COTOE fOJIAOJICIIMl
1 Salvador, 08 de maio de 2017.

CARLOS DEÿlÿANDRA&Eÿ /
/'"Presidente'dofconselho regional do Senac/Ba.

V
,1de/Tp. Siiva

Diretor - Fn-or’ceiro

CfT.VU.ÿ-V- •

Servifo Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional na Bahia

Av Tancredo Neves, n° 1.109, Ed. Casa do Com6rcio. 11° andar •Pituba •CEP 41820-021

Salvador - BA - Tel. 71 3273-9702 - Fax: 71 3273-9722 - www ba.senac.br
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Diario Oficial doQuarta-feira
29 de Marco de 2017
36 - Ano V - N° 884

Lauro de Freitas MUNICIPIO

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASa

PORTARIA SEMASCI N“ 002 DE 27 DE MARCO DE 2017

Dispoe sobre a nomeaÿao do Gcstor de

Contratos. na forma que indica e da oupas

providcncias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO!.VIMENTO SOCIAL E

CIDADANIA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, no uso de suas atribuiyoes legais.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o servidor Helder Oliveira da Silva, matricula 69.945, CPF n"

042.029.175-02 como Gestor de Centrums deslu Secrelaria Municipal de Desenvoivimento Social e

Cidadania.

Art. 2". Esta Portaria rctroagira scus efeitos a 20 de fevcrciro dc 2017

Art 3”. Revogam-se as disposiyoes em contrario.

Lauro de Freitas. 27 de maryo dc 2017.

Huldaci Santana

Secretaria Municipal de Desenvoivimento Social e Cidadania

Rcgistre-se e Ptibliquc-sc,

Luis Maciel de Oliveira

SecreUtrio Municipal dc Governo

1

CERTIFICACAO DIGITAL: EVJATQFNB8P4WREIFTBSGW

Esta ediySo encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE

13 LAURO DE FREITAS••y -i ' siwaMgr

CONTRATO n". 184/2019

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o prescnte Contrato, mediante as seguintes declaragbes e

cl&usulas:

LICITACAO: Dispcnsa de Licitag3o n° 025/2019 Art. 24. XIII. da Lei 8.666/93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12753/2019

DOTACAO ORQAMENTARIA: 1200.2095.33903900.29

CONTRATANTE: MLNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrilo no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na Praga Joao

Thiago dos Santos, Centro. Laurode Freitas/BA, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC1AL -SENAC, CNPJ: 03.682.189/0001-38. com

sede na Avenida Tancredo Neves, n° 1.109. Ed. Casa do Comercio. 5° andar, Sala 504. Pituba, CEP: 41.820-021. neste ato

representada pelos seus atos constitutivos e procuragbes em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O objeto deste contrato tem por finaiidade a contratagSo de empresa para a realizagao

de cursos profissionalizantes em atendimento d popuIngSo usuaria da politico publica de assistencia social, especialmente o

publico beneficiario do Programa Bolsa Familia.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O prcsentc instrumento de contrato tera vigcncia pelo prazo de 12 (doze)

meses. a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O prescnte Contrato tem o valor global estipulado em RS 214.136,09 (duzentos e quatorze

mil cento e trinta e seis reais e nove centavos).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera creditado em nome da Comratada. mediante ordem

bancaria em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem banciiria para pagamento de faturas com c6digo de barnis. uma

vez satisfeitas as condigbes estabelecidas no Termo de Referencia.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABIL1DADES DA CONTRATADA:
5.1 Efetuar a entrega dos bens 4 Contratante em perfeitas condigbes. confonne cspecificagbes, prazo e local defmidos neste Termo de

Referencia. incluindo todos os acessbrios necessarios a sua plena utilizagao. acontpanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constarSo as indicates referentes a: marca. fabricante. modelo e prazo de garantia:

5.2 Tomar todas as providencias necessarias para a fiel execugbo do objeto em conformidade com as disposigbes deste Termo de

Referencia prestando os servigos com eficiencia. presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos:

5.3 Reparar. corrigir. remover, reconstruir ou substituir. as suas expensas. o objeto contratual em que se verificarcm vicios, defeitos

ou incorregbes:

5.4 Responsabilizar-se pelos vicios c danos decorrentes dos servigos de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n01

8.078, de 1 1 de Setembro de 1990):

5.5 Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos. encargos trabalhistas. previdenciarios, fiscais. comerciais, taxas. fretes.

seguros. deslocamento de pessoal. prestagiJo de garantia e quaisquer outro que incidam ou venham a incidir na execugio do objeto.

5.6 Proceder a realizagSo dos servigos adjudicados. de conformidade com as especializagbes constantes no Termo de Referencia e

da sua proposta comcrcial:

5.7 Nfto transfcrir a terceiros. total ou parcial. a rcsponsabilidade pela entrega do material sent a previa e exprcssa anuencia da

Contratante:

5.8 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislag&o social e

trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria e de outras previstas na Lei Federal n° 8.666/93;

5.9 N3o opor embaragos ao acompanhamento e a fiscalizagSo da execugao contratual por parte do representanie da contratante.

devendo prestar todas as informagbes requeridas c aicnder as determinagOes da Secretana para a corregao de eventuais vicios

cncontrados:

5.10 Comunicar a Administrag3o. no prazo 24 (Vinte c quatro) horas que antecede a data da entrega. osmotivos que impossibililam

o cumprimento do prazo previsto. com a devida comprovagao:

5.11 Executar dirciamente o objeto deste ajuste, semn transference de responsabilidades ou subcontraiagbes n§o autoÿi/adas pelo

Contratante. n

uearrdrc Santana
Hrocufÿipÿoiÿgÿc.;

Lawo ft r". ’as - : ‘

mt
API



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSAB1HDADES DA CONTRATANTE:

6.1 Promover o pagamento das tkturas. apos confertncia e aprovavio do setor competente:

6.2 Preslar informaijOes e os csclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicilados pelos empregados da comratada:

6.3 NSo aceitar material quc estejam fora das especificaedes contratadas:

6.4 Comunicar imediatantente a contraiada qualquer irregularidade manifestada na execuqio do contrato:

6.5 Designar um fiscal para acompanhar c fiscalizar a execuqio do objeto do contrato. em conformidade com o art. 67 da Lei

8.666/1993:

CLAUSULA SET1MA - FISCAUZACAO: 0 contrato sera fiscalizado pela Secretaria Municipal de Dcsenvolvimento Social e

Cidadania. sendo designado como servidor responsive! Jorge Alex da Silva, ntatricula: 70006.

CLAUSULA OITAVA - RECONHEC1MENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em operar a

rescisio administrativa deste pacto. na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77

CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisio administrativa deste contrato. a infra?3o a qualquer de suas
clausulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - MULTAS: A CONTRATADA arcara com lima multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do

contrato no caso de descumprimento de qualquer das condifSes ou cliusulas ora avenvados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEC1SLACAO PERT1NENTE: Este contrato e regido pela Lei n°. 8.666/93 e demais
normas de direito administrative pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na presenqa de duas

testemunhas abaixo. elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente psra decidir as questOcs oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 20 dc Setembro de 2019.

jr- V

MUNICiPlO DF. LAURO DE FltEITAS/BA-CONTRATAN TE
Moema IsaTjeJ/fassos Gramacho-Prefeita

/

m
IAL E CIDADANIA
Secretiria Municipal

E DESENVOLVIMÿymjvOC
Huldaci dos Reis Santana Andrade - 5

SECRETARIA MUNICIPAL D

Q
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGESd COMERCIAL -SENAC - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

f ,1 t t-~ t *bL X \j.Uu,
NOME:

J
NOME:
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Salvador, 28 de maio de 2019.

/

Empresa: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

A/C Geovana Ricci

Telefone: 719 9971-0893 / 3378-9890

E-mail: georicci@gmail.com

/

Esta proposta foi elaborada a partir de sua solicitacao e esta de acordo com nossos entendimentos
ate o presente momento.

Para esclarecimentos adicionais, entre em contato atraves dos e-mails leila.dantas@ba.senac.br e

atendimento.corporativo@ba.senac.br ou dos telefones (71) 3186-4032 / 99912-8330.

Validade da proposta: 90 dias.

Leila Dantas

Gerencia de Relacionamento com o Mercado

Analista

i
i

\
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ESTRATÿGIAS EDUCACIONAIS DO SENAC BAHIA
/

As agoes educacionais do Senac Bahia sao fundamentadas no desenvolvimento de competencias,

visando o espirito empreendedor, a autonomia, a cidadania e a conexao com o mercado e o

mundo. Os pilares que norteiam seu trabalho sao: aprender a aprender, aprender a fazer,

aprender a conviver e aprender a ser.

0 Senac Bahia propde-se a realizar praticas pedagogicas inovadoras, que estimulam o aluno a

construir o conhecimento e a desenvolver competencias. Para isso sao utilizadas metodologias
participativas, estruturadas na pratica, baseadas em situates reais de trabalho, solugao de
problemas e outras estrategias, algumas apoiadas em recursos da tecnologia educacional.

/

t
t

SOLUCAO EDUCACIONAL

Objetivo: contratagao de cursos de educagao profissional para o publico do bolsa familia.

Ti'tulo CursoEixo Segmento

1 Turismo,

Hospitalidade e Lazer

2 Turismo,

Hospitalidade e Lazer

3 Turismo,

Hospitalidade e Lazer

4 Turismo,

Hospitalidade e Lazer

5 Turismo,

. — Hospitalidade e Lazer

k 6 Turismo,

A Hospitalidade e Lazer

7 Turismo,
Hospitalidade e Lazer

8 Turismo,
Hospitalidade e Lazer

9 Turismo,
Hospitalidade e Lazer

Hk Hospitalidade e Lazer

Tecnicas de Confeitaria 40hGastronomia

Gastronomia Paes Tradicionais 20h

20hGastronomia Pizza

Salgados ComerciaisGastronomia 20h

Bombons e Trufas 20hGastronomia

Preparagao de Abara e
Acaraje

Sequilhos

Gastronomia 16h

Gastronomia 4h

Gastronomia Brigadeiro Gourmet 4h

Gastronomia Panetones 4h

Gastronomia Ovos de Pascoa 4h

Servifo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
Av. Tancredo Neves, 1109, Ed. Casa do Comercio, 5° andar. sala 504 - Pituba - Salvador Ba CEP
41.820-021 - Tel. Fixo: 71 3186-4032
atendimento.corDorativo@ba.senac.br / www.ba.senac.br
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Eixo Ti'tulo CursoSegmento

11 Informagao e

Comunicagao

Informatica Informatica Basica lOOh/
/

12 Gestao e Negocios

13 Infraestrutura

Gestao Assistente Administrative 160h

Asseio, Conservagao Agente de Limpeza e

Conservagao

Asseio, Conservag3o Porteiro e Vigia

e Zeladoria

160h
e Zeladoria

j
,

14 Infraestrutura 160h/

15 Ambiente e Saude Saude Tÿcnicas de Manicure e Pedicure 80h

16 Ambiente e Saude Beleza

Investimento total: ver anexoI

Cabeleireiro Assistente 230h

PROGRAMAS DOS CURSOS

|gT£cnicas de Confeitaria

r-]L7-’ _
E w

Programa _
S Nogoes de Seguranga No Trabalho

Higiene e Manipulagao de Alimentos

S Estrutura e Funcionamento do Ramo de Confeitaria

S Tecnicas de Servigos de Confeitaria_

Carga Horaria Total 40 horas

Programa

S Higiene e Manipulagao de Alimentos

|E S Preparagao de diversas massas para paes, utilizando os produtos tradicionais, seguindo

os principios das boas praticas na manipulagao de alimentos.

Carga Horaria Total

Paes Tradicionais

_
TV “ •*-: -

Ij&l

20 horas__

Servifo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
Av. Tancredo Neves. 1109, Ed Casa do Comercio, 5° andar. sala 504 - Pituba - Salvador Ba CEP
41 820-021 - Tel Fixo: 71 3186-4032
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Pizza

/
Programa

Higiene e Manipulagao de Alimentos;

S Massas: Tradicional, Integral e Batata;

S Molho;

S Bordas: Tradicional, Recheada;

S Tecnicas: abertura de discos (tamanhos) e forneamento;

S Recheios: Doces, Tradicionais, Especiais;

S Pizza Brotinho;

S Tecnicas de Congelamento.
/

Carga Horaria Total 20 horas

Salgados Comerciais

Programa

S Higiene e Manipulagao de Alimentos

Preparagao de diversos tipos de salgados para comercializafao.

°tai
_

Carga Hordria 20 horas

Bombons eTrufas

=>

Programa

S Higiene e Manipulagao de Alimentos

S Preparagao e modelagem dos diversos bombons e trufas.

Carga Horaria Total 20 horas

%

Servigo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
Av Tancredo Neves, 1109, Ed. Casa do Com6rcio, 5° andar, sala 504 - Pituba - Salvador Ba CEP
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Prepara?ao de Abari e Acaraje
/

/ ~_ wmk
•/ Higiene e Manipulagao de Alimentos

v' Preparaÿao de massas para acarajes e abaras, aplicando tecnicas especificas da
culinaria baiana.

Carga Horaria Total 16 horas/

Sequifhos

„
Programa

S Higiene e Manipulagao de Alimentos

S Preparafio de sequilhos doces e salgados utilizando produtos de ficil acesso.

Carga Horiria Total 4h

Brigadeiro Gourmet

_Programa

Higiene e Manipulagao de Alimentos

S Preparaÿao de brigadeiros diferenciados para comercializa?ao.

Carga Horiria Total 4 horas

Panetones

Program,

Higiene e Manipulagao de Alimentos

S Preparagao e montagem do panetone tradicional.

Carga Horiria Total 4 horas
.

Servigo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
Av. Tancredo Neves. 1109, Ed. Casa do ComSrcio, 5°andar, sala 504 - Pituba - Salvador Ba CEP
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Ovos de Pascoa

__
Programa

S HigieneeManipulagaodeAlimentos

Preparagao e montagem de ovos de pascoa para comercializagao.

4 horasCarga Honiria Total
/
/

/

Informatica Basica

Programa

S Utilizagao e personalizagao de sistemas operacionais: produgao e formatagao de

textos; geragao de planilhas e graficos; criagao e edigao de slides; conhecimento

e utilizagao dos recursos da internet de forma segura.

Carga Hordria Total 100 horas

Unidades Curriculares: Assistente Administrative

Carga

horaria
Unidades Curriculares (UC)

jl.

84 horas•o UC1: Organizar e executar atividades de apoio aos

processos da Organizagao_

fill
3 3

UC2: Elaborar, organizar e controlar documentos
da Organizagao

60 horas

160 horasCarga Horaria Total

i
Serviijo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
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/
Unidades Curriculares Agente de Limpeza e Conservagao

Unidades Curriculares (UC) Carga horaria/

UC1: Organizar o ambiente e os

processos de trabalho para limpeza e

conservagao_

4!

Ic
48 horas

j.
mm

Q
/ I UC 2: Realizar os procedimentos de

limpeza e conservagao de ambientes

internos e externo
i* isIII-

60 horas

/
s> UC 3: Realizar coleta seletiva e

armazenamento de residuos
36 horasu«

Carga Horaria Total 160 horas

'

Porteiro e Vigia

Carga

hordria
Unidades Curriculares (UC)

-sis, g
Itil#||© a_— _

UCl: Executar atividades do servigo de

portaria._
84

UC2: Realizar medidas preventivas de 60

seguranga pessoal e patrimonial.

Carga Horaria Total: 160 horas

Tÿcnicas de Manicure e Pedicure r

Programa

s Atendimento ao Cliente;

J Nogoes de Biosseguranga;mm

Tecnicas de Embelezamento das Maos e dos Pes.;

Carga Horaria Total 80 horas

,

.
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/ UC Unidades Curricuiares Cabeteireiro Assistente
/

/
i

Unidades Curricuiares (UC) Carga horaria/

8
I$

UC1: Organizar o ambiente e os

processos de trabalho do cabeleireiro
48 horasg:

1 UC2: Higienizar e modelar os cabelos 72 horas

£ 5I UC3: Hidratar e reconstruir os fios de
cabelo

60 horas

5S UC4: Auxiliar na execu?ao dos
procedimentos de alteragao da
estrutura e coloragao dos fios deII

3 S
<’ cabelo.

•V.,

. . „m 36 horas

Carga Horiria Total 230 horas

MATERIAL DIDATICO

Informatica Basica: Windows, Word, Excel, Power point e Internet

Livros da Editora Senac: Word 2016 e Excel 2013

Este livro apresenta os principals recursos do Word 2016, o mais utilizado
processador de textos do mercado. Ao longo de dez capitulos, voce
aprenderÿ a configurar um documento, editar o texto, inserir imagens,

trabalhar com tabelas e usar alguns recursos avanÿados de formatagao.

Tudo isso com o auxilio de atividades e modelos disponibilizados on-line,

assim como um capitulo extra apenas com exercfcios para a consolida?ao do
aprendizado. Ideal para usuarios iniciantes em informatica e que desejam

usar o software da Microsoft com mais desenvoltura.

9

2016

Excel 2013 apresenta os recursos basicos e intermediaries da mais nova
versao do gerenciador de planilhas da Microsoft. As atividades propostas o

capacitarao a criar, organizar e formatar planilhas, trabalhar com dados e

formulas, e aplicar estilos de formataÿao e formatagao condicional. Tambem
sao estudadas fun?oes como AUTOSOMA, MEDIA, PROCV e PROCH, entre

outras, que otimizam a realizaÿao de calculos, e questoes relativas a prote?ao

de elementos da planilha e ao uso de formulas que fazem referenda a outras

planilhas.

Assistente Administrative

11Z
S.. 2013

Servipo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
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/ Livro da Editora Senac: Basico em administragao

Este livro traz informagoes e dicas para o auxiliar administrative, tais como
quais sao as teorias administrativas existentes, as principal caracteristicas e os

conhecimentos que o auxiliar deve possuir, como se portar no ambiente de
trabalho, como ser proativo que poderao ser colocadas em pratica visando o

desenvolvimento pessoal e profissional tanto de pessoas que estio entrando no

mercado de trabalho como de profissionais que buscam aperfeigoamento

profissional.

/

/ TO4’* >

Porteiro e Vigia

Livro da Editora Senac: Porteiro e Vigia -profissionais do mundo contemporaneo

Trabalhando em predios residenciais ou de escritorios, em dubes, academias,

pequenas ou grandes empresas, o porteiro e o vigia sao profissionais cada vez

K| mais presentes no mundo contemporaneo. Afinal, sao eles que cuidam da nossa

seguranga no dia a dia. Isso sem falar na responsabilidade sobre tudo o que

acontece no predio: o cano que estourou, o elevador que parou, o jornal que nao

ULlWi m chegou na hora certa. As vezes, o visitante se irrita ao ser parado na guarita, o

morador nao gosta quando o vigia impede a entrada de urn entregador de pizza

que nao quer se identificar, ou quando o porteiro da bronca naquele grupo de
adolescentes que faz bagunga no elevador. Mas e preciso reconhecer:porteiros e vigias sao figuras
imprescindfveis nos predios modernos residenciais ou comerciais.

1 aaJf;/

* I

CONSTAM NO ORCAMENTO
7 Material didatico - livro e/ou apostila para todos os cursos.

7 Pasta de papelao, bloco e caneta para os alunos- todos os cursos.

Transporte para os alunos: Metropasse -cartao de transporte ou vale impresso.

7 Lanche nao perecfvel para os alunos - um suco de caixinha, um biscoito doce e um biscoito

i salgado.

A 7 Kit por aluno para as aulas praticas de Manicure e Cabeleireiro Assistente:

• Kit Manicure: 03 Alicates de cutfcula, 01alicate cortador de unha, 03 espatulas inox para
cutfcula, 03 bastoes de metal, 01borrifador pequeno, 01porta acetona, 02 toalhas de rosto

brancas, 02 toalhas para maos mediasOl porta algodao.

r- * Kit Cabeleireiro: 01escova grande (Marcas Evas/ Proarte/Marco Boni), 02 escovas medias
(Marcas Evas/ Proarte/Marco Boni),01escova pequena (Marcas Evas/ Proarte/Marco Boni),

01escova pequena modeladora, 01escova media modeladora, 01caixa de grampo (P), 01
pente grosso de cabo, 01 secador manual 2200 watts, 01 avental plastico, 06 toalhas de
rosto grandes, 12 prendedores de cabelo, borrifador, prancha ceramica, babyliss.

7 Jaleco para os alunos - aulas praticas de Manicure, Cabeleireiro Assistente.

7 insumos para aulas praticas dos cursos de gastronomia, saude e beleza.

7
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/ CRONOGRAMA

/ 1. 0 periodo das aulas sera definido apos aprovagao da proposta, em conjunto com a empresa

contratante./
4

f 2. Local das Aulas: Senac Lauro de Freitas.

INFORMACOES PEDAGOGICAS

0 modelo pedagogico Senac traz uma estrutura calcada em concepgoes epistemologicas em

consonancia com uma ou mais teorias educacionais que representam o eixo norteador da

aprendizagem.

Em especial, pressupoe uma forma de estrutura curricular comum a partir da qual se alinham as

praticas educativas a serem desenvolvidas. Sua natureza, nesse sentido, remete £s teorias da
aprendizagem e do desenvolvimento e, por consequencia, reflete os pressupostos da avaliagSo

educacional que Ihe sao proprios, ou seja, apresenta as finalidades, os objetivos, meios e resultados
de aprendizagem que se pretende atingir.

As Marcas Formativas s3o caracteristicas a serem evidenciadas nos alunos, ao longo do processo

formativo. Como Marcas Formativas, espera-se que o profissional formado pelo Senac evidencie

dornmio tecnico-cientifico em seu campo profissional, tenha visao critica sobre a realidade e as agoes

que realiza e apresente atitudes empreendedoras, sustentaveis e colaborativas, atuando com foco

em resultados.

Sao essas marcas que devem identificar e diferenciar no mundo do trabalho os profissionais egressos

do Senac. Devem, portanto, ser internalizadas na pratica pedagogica, de forma subjacente a todas as

agoes de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de competencies, de tal forma que os alunos

as incorporem a sua atuagao profissional.

As marcas formativas do Modelo Pedagogico Senac sao: Dominio Tecnico-Cienti'fico, Visao Critica,

Atitude Empreendedora, Atitude Sustentavel, Atitude Colaborativa.

/

k CERTIFICACAO

1| 0 participate tera direito ao certificado desde que atenda aos pre-requisitos descritos nesta

fjjgjL proposta, obtenha no minimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequencia e seja considerado

SBk aprovado em relaÿao ao conteudo do Programa.

\ .
"

\\ BANCO DE OPORTUNIDADES SENAC

Esse serviÿo e gratuito para as empresas e para os ex-alunos do Senac. 0 atendimento aos alunos e

egressos e realizado pessoalmente na unidade do Senac.

Para se cadastrar, o egresso precisa ter concluido o curso e estar com sua documentagSo em dia.

Durante o cadastro, o candidato recebe orientagoes de como se comportar em entrevistas, como

elaborar urn curriculo, alem de tomar conhecimento do regulamento desse servigo.

Servigo Nacional de Aprendizagem Comerciai - Departamento Regional na Bahia
Av. Tancredo Neves. 1109, Ed. Casa do Comdrcio. 5° andar, sala 504 - Pituba - Salvador Ba CEP
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0 Banco de Oportunidades prospecta vagas no mercado para encaminhar os egressos cadastrados
nas diversas areas de formag5o Senac.

t
/

/
CONDI0ES GERAIS

1. A contratante devera compor a turma observando os pre-requisitos exigidos para cada

programa.

2. 0 ti'tulo do curso podera ser modificado caso nao esteja disponfvel no catalogo nacional de

cursos SENAC.

3. 0 pagamento serS feito por turma, independentemente do numero de alunos matriculados,

desde que nao ultrapasse a quantidade maxima permitida para cada turma.

4. 0 abandono do curso pelo aluno, configurando a evasao, nao isentara o contratante do

pagamento no valor integral de investimento da turma, conforme pregos discriminados na

presente proposta. Deste modo, o Senac Bahia nao realiza qualquer abatimento
correspondente ao aluno evadido.

5. 0 cancelamento do servigo, apos aprovagao formal da proposta, devera respeitar o prazo de

7 dias antes do infcio das aulas. 0 Senac reserva-se ao direito de cobrar uma taxa operacional
de 50% do valor total quando nao houver cumprimento desse prazo.

6. A contratagao do Senac Bahia e dispensada de licitagao, nos termos do inciso XIII, do art. 24,

da Lei ne 8.666, de 21de junho de 1993.

7. 0 Senac Bahia, servigo social autonomo e entidade educacional sem fins lucrativos, possui

ampla imunidade e isengao tributaria, conforme art. 150, inc. VI, alinea "c", da CF/88
(impostos); art. 15, § ie, da LO n.e 9.532/97 (CSLL); art. 14, inc. X, e art. 13, incs. Ill e VI da MP

n.s 2.158-35/01 (Pis/Cofins); e arts. 12 e 13 da Lei Federal n.s 2.613/55. Face a imunidade e

isengao demonstrada, os servigos prestados pelo Senac nao sofrem qualquer retengao na

fonte de impostos e/ou contribuigoes. Tambem diante a imunidade a impostos, o Senac Bahia

esta dispensado de emissao de nota fiscal, exceto para os Municfpios que mantem

regulamentagao espedfica para tal.

k 8. Nao se aplica a presente contratagao o disposto no artigo 31, da Lei ns 8.212, de 24 de julho

« de 1991, para fins de retengao previdenciaria de 11% (onze por cento) sobre a fatura ou

recibo, uma vez que o servigo prestado nao se enquadra como cessao de mao de obra ou de

servigo temporario.

9. 0 Senac Bahia podera utilizar, na prestagao do servigo, docentes do seu quadro proprio, bem

como terceiros contratados para execugao desta Proposta.

10. A Empresa contratante devera emitir atestado de capacidade tecnica apos realizagao dos

/

/
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ANEXO I

Orgamento total

HK Tftulo Curso Investimento Investimento
Turmas AlUnos Porturma Por atuno

C/H Qtd. Qtd.
/

30 R$ 30.590,06 R$ 1.019,67Agente de Limpeza e Conservagao 160h

160h

1

30 R$ 31.310,06 R$ 1.043,67Assistente Administrativo 1

R$ 5.645,06 R$ 376,34Bombons e Trufas 20h 1 15

I
R$ 1.734,79 R$ 115,65Brigadeiro Gourmet 4h 1 15

/ 15 R$ 47.087,42 R$ 3.139,16Cabeleireiro Assistente 230h 1

15 R$ 13.617,86 R$ 907,86Informatica Basica: Windows,

Word, Excel, Power point e

Internet

Ovos de Pascoa

lOOh 1

R$ 1.734,79 R$ 115,654h 151

R$ 4.685,06 R$ 312,34Paes Tradicionais 20h 151

R$ 1.734,79 R$ 115,654hPanetone 1 15

R$ 5.021,06 R$ 334,7420h 15Pizza 1

30 R$ 30.590,06 R$ 1.019,67160h 1Porteiro e Vigia

R$ 4.376,50 R$ 291,77Preparagao de Abara e Acaraje 16h 151

R$ 5.021,06 R$ 334,74Salgados Comerciais 20h 151

k Sequilhos

& Tecnicas de Confeitaria

||fl& Tecnicas de Manicure e Pedicure

v
R$ 1.734,79 R$ 115,654h 151

15 R$ 9.521,66 R$ 634,7840h 1

15 R$ 19.731,02 R$ 1.315,4080h 1

R$INVESTIMENTO TOTAL 16 285

214.136,09
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ANEXO II - Quantidade de alunos e Requisitos de acesso
/

|Titulo CursoNS Quantidade de
Alunos por turma

Pre-requisitos

/
1 Agente de limpeza e Conservagao Ate 30 alunos A partir de 16 anos fundamental

incompleto.

A partir de 15 anos, ensino medio
incompleto.

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental completo

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 14 anos, ensino

fundamental incompleto

2 Assistente Administrative Ate 30 alunos

3 Bombons eTrufas Ate 15 alunos

4 Brigadeiro Gourmet Ate 15 alunos

5 Cabeleireiro Assistente Ate 15 alunos

6 Informatica Basica: Windows,
Word, Excel, Power point e

Internet

Ate 15 alunos

7 Ovos de Pascoa Ate 15 alunos A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental completo

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental completo

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

A partir de 18 anos, ensino

fundamental incompleto

P§es Tradicionais8 Ate 15 alunos

9 Panetones Ate 15 alunos

Ate 15 alunos10 Pizza

Ate 30 alunos11 Porteiro e Vigia

12 Preparafio de Abari e Acaraje Ate 15 alunos

13 Salgados Comerciais Ate 15 alunos

14 Sequilhos Ate 15 alunos

15 Tecnicas de Confeitaria Ate 15 alunos

16 Tecnicas de Manicure e Pedicure Ate 15 alunos

Servifo National de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
Av. Tancredo Neves, 1109, Ed. Casa do ComSrcio. 5° andar, sala 504 - Piluba - Salvador Ba CEP
41.820-021 - Tel. Fixo: 71 3186-4032
atendimento corporativo@ba.senac.br / wwwba.senac.br
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ANEXO III

Oferta de cursos na programagao aberta Senac/
/

i

Agente de Limpeza e Conservagao 160h

Assistente Administrative

BombonseTrufas

Brigadeiro Gourmet

Cabeleireiro Assistente

Informatica Basica

Manicure e Pedicure

Ovos de Pascoa

Paes Tradicionais

Panetones

Pizza

Porteiro e Vigia

Preparagao de Abara e Acaraje

Salgados Comerciais

Sequilhos

Tecnicas de Confeitaria

Tecnicas de Manicure e Pedicure 80h

Oferta apenas turmas in-company

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Oferta apenas turmas in-company

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Prego de programagao aberta

Oferta apenas turmas in-company

Os cursos da programagao aberta do Senac sio para o publico em geral (venda de balcao),

por isso o prego e mais acessivel. As empresas podem contratar o Senac com os pregos

praticados no balcao, desde que as mesmas se adequem ao cronograma do Senac e a forma

de contratagao dessa modalidade.

Nao estao induidos nos cursos da Programagao Aberta:

Lanche para alunos

Transporte para alunos

Kit para aulas praticas de beleza

Turma exclusiva por demanda de empresas

160h R$ 420,00

20h R$ 200,00

4h R$ 65,00

230h

lOOh R$ 525,00

160h R$ 400,00

4h R$ 65,00

20h R$ 255,00

4h R$ 65,00

20h R$ 265,00

160h R$ 340,00

16h R$ 160,00

20h R$ 210,00

4h R$ 65,00

40h R$ 400,00

/

Servifo Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional na Bahia
Av Tancredo Neves. 1109. Ed. Casa do Comfercio, 5° andar. sala 504 - Pituba - Salvador Ba CEP
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o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissao: 22/07/2020 08:58I

SECRETARIA DA FAZENDA
ci _s«

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

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N° 20202094216

RAZAO SOCIAL

SERVICO NACIONAL DE APREND1ZAGEV1 COMERCTAL

INSCRIpAO ESTADUAL CNPJ

030.182.222 03.682.189/0001-38

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

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/07/2020, 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

VSlida com a apresentapSo conjunta do carlao original de inscripao no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

RelCerudaoNegaliva rptPagina I de I



Emissao: 22/07/2020 09:01

•O. GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

|i SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20202094216

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

RAZAO SOCIAL

8ERVICO NACIONAL DE APRENDI7.AGEM COMERCIAL

INSCRIQAO ESTADUAL

030.182.222

CNPJ

03.682.189/0001-38

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 22/07/2020 VALIDA ATE 20/09/2020

Paginu I dc I RdCcrtidaoAutenticidude rpi
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PCDEP. JUOXCIAPTO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.682.189/0001-38
Certidao n°: 16655586/2020
Expedigao: 22/07/2020, as 08:52:58

Validade: 17/01/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito ( a ) no CNPJ sob o n° 03.682.189/0001-38, NAO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
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 Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunais 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.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r ecolhimentos previdenciar ios, 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.

ijuvi-ias o *tSt . - is.»u
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperaijao de Credito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscriÿao Municipal: 204.599/001-38
CNPJ: 03.682.189/0001-38

Contribuinte:

Endereco:

SERVigO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Avenida Tancredo Neves, N° 1 109
ANDAR3 10 E 11
CAMINHO DAS ARVORES
41.820-021

Certifico que a inscriÿao acima est£ em situaÿSo regular, ate a presente data,

ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas. conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

EmissOlo autorizada as 09:21:28 horas do dia 22/07/2020.
VSlida ate dia 20/10/2020.

C6digo de controle da certidao: 694C.E1C9.7792.FCEF.07E4.8411.F9DD.1DF8

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderego
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o codigo de controle acima.
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Validacao de Certidao do Cadastro:

Resulia-JO <3*V*ticfJK/IOIRsutMalticitttoliia i

Certidao Negativa de Debito emitida em 22/07/2020

InscrigSo:204599/001-38

Nome/Razao Social: SERV1CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

CNPJ/CPF: 3682189/0001-38

C6digo de Controle da CertidSo: 694CE1C97792FCEF07E48411F9DD1DF8



# MINISTERIO 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 DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.682.189/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsidera$ao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscribes em Divida Ativa da Uniio (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certid§o e valida para o estabelecimento matriz e suas fiiiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administrate direta a ele vinculados. Refere-se a situaÿSo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contributes sociais previstas
nas alineas 'a1 a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:45:24 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 13/01/2021.
Codigo de controle da certidao. 2989.6F18.2130.D684
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.


