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COMUNICAÇÃO INTERNA N° 5/2018

Da Divisão de Recursos Humanos da SAE

Á Procuradoria Jurídica da SAE

Vimos respeitosamente solicitar orientação Jurídica a respeito da renovação do

contrato com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) que vencerá no próximo

dia 30/01/2018.

Anexo, modelo de contrato e modelo de seleção de estagiários.

Ourinhos, 09 de janeiro de 2018.

ilemot- Oliveira Cândido
Chefe oa Divisão de Recursos Humanos

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS - Av. Altino Arantes, 369 - Fone: (14) 3322-1866 - Fax: (14) 3322-1645 - OURINHOS - SP
CNPJ 49.131.287/0001-88
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CONTRATO CN°.

CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO

DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI,

CELEBRAM A E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO

EMPRESA-ESCOLA - CIEE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°,

CONTRATO N°.

A (Razão Social) . (por intermédio da União / Estado / Município), tipo da empresa/pessoa jurídica e
respectiva qualificação, inscrita no CNPJ n°. 00.000.000/0001-01, neste ato representada, pelo seu ,
Senhor , brasileiro, estado civil, residente e domiciliado na rua , n°. , bairro, CEP ,
Cidade, Estado, portador do RG n°. 00.000.000-0 e CPF/MF n°. 000.000.000/00, doravante denominada
CONTRATANTE e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, Agente de Integração, organização
ao governamental, de âmbito nacional, sem intuito lucrativo, de utilidade pública federal, estadual e municipal,

filantrópica e beneficente de assistência social, certificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
inscrita no CNPJ n° 61.600.839/0001-55 e Inscrição Estadual n° 111.554.262-117, com sede à Rua Tabapuã, 540,
Bairro Itaim Bibi, CEP 04533-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com Unidade de Operação em
Marília, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF n° 61.600.839/0066-09, com endereço na Avenida Santo António,
646, Centro, CEP 17500-070, Marília-SP, doravante denominado CONTRATADA , neste ato representado pelo seu
Superintendente de Atendimento do Estado de São Paulo, Senhor LUIZ GUSTAVO COPPOLA, brasileiro, divorciado,
portador do RG n° 16.459.046-8 e do CPF n° 076.443.238.99, e tendo em vista no disposto na Lei n° 11788, de 25 de
setembro de 2.008, e no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, celebram entre si este Contrato, de
acordo com o estabelecido nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1a - Do Objeto: Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso III e Art, 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

§ 1° - O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforme determinação das diretrizes curriculares
Ia etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos
3rmos da Lei n°. 11788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de educandos.

CLÁUSULA 2 a - Caberá a Contratada:
a) Manter convénios específicos com as Instituições de Ensino, contendo as condições exigidas para a caracterização

e definição do estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação e características dos programas e das oportunidades de estágio a serem

concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de estágio;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades aprovadas pelas Instituições de

Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:

• Termo de Compromisso de Estágio - TCE, entre a Contratante, o estudante e a Instituição de Ensino;
• Encaminhar a contratação do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibílizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades preenchidos pelo Supervisor de
estágio da Contratante;

g) informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de Ensino a conclusão da

formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
í) Conírolar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio de Termos Aditivos;

Direitos reservados. Proibida a reprodução do todo ou parte, salvo com prévia autorização formai do CIEE. (OPLC-V2/09) 1/3
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CONTRATO CN°.

j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de responsabilidade da Contratante;
k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para os estagiários;
1) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FAE, em casos de acidentes pessoais, os

estudantes encaminhados pelo CEE que estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da Contratante, subsidiando as Instituições de Ensino conforme determinação

da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das bolsas-auxílio e do auxílio-transporte

aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo deste contrato, mediante a transferência prévia dos recursos
mencionados na alínea T, da cláusula 3a;

o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do valor Imposto de Renda retido
sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;

p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente, o informe sobre Bolsas-Auxílio Concedidas, para fins de declaração do
Imposto de Renda.

CLÁUSULA 3a - Caberá à Contratante de Estágio:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o CIEE, atendendo as condições definidas pelas

instituições de Ensino para a realização dos estágios;
u) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social,

profissional e cultural;
0) Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE o nome dos aprovados para o estágio; .
d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento

desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de atividades dos estagiários;
f) Transferir ao CIEE, mensalmente, os recursos destinados ao pagamento das Bolsas-Auxílio e Auxílio-transporte aos

estagiários, indicando os respectivos valores;
g) Elaborar, semestralmente, para todos os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados, dando vista

obrigatória dos referidos documentos aos respectivos estagiários;
h) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado pelo Supervisor e pelo

Estagiário;
1) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da

avaliação de desempenho por ocasião do desligamento do estagiário;
j) Informar ao CIEE a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estágio - TCE, para as necessárias

providências de interrupção dos procedimentos administrativos a cargo do CIEE;
k) Confirmar a formalização do processo de contratação do estagiário através da baixa eletrônica ou registro na central

telefónica, responsabilizando-se pela informação do recebimento das vias de Termo de Compromisso de Estágio
devidamente assinadas, não permitindo o início do estágio sem o recebimento do mencionado Termo devidamente
assinado pelas 3 (três) partes;

l) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
m) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio;
n) Conceder recesso remunerado e auxílio transporte nos termos da Lei n°. 11.788/08;
o) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo estagiário;
p) Respeitar as proporções estabelecidas em lei para a contratação de estagiários do Ensino Médio;
q) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de Compromisso de Estágio, zelando

por seu cumprimento.

CLÁUSULA 4a - Da Duração do Estágio: A definição do período de estágio leva em conta o currículo do curso, o
calendário escolar e a programação da unidade organizacional que recebe o estagiário, observando o limite mínimo de
1 (um) semestre, não podendo estender-se por mais de 4 (quatro) semestres, conforme estabelece a Lei n°.11.788/08.

CLÁUSULA 5a - Do valor: A Contratante efetuará, mensalmente, ao CIEE, uma contribuição de R$: XXXXX
(XXXXXXX) por estudante / mês, contratado ao abrigo deste Contrato, e ativo no banco de dados do CIEE.

§ 1° A Contratante será considerada devedora da contribuição mensal relativa a cada rescisão de TCE não informada,
até o mês da comunicação formal ao CIEE, nos termos da alínea" j " da cláusula 3a.

Direitos reservados. Proibida a reprodução do todo ou parte, salvo com prévia autorização formal do CIEE. (OPLC-V2/09) 2/3
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§ 2° Esse valor será atualizado no mês de MARÇO de cada ano, em regime de competência, pela variação do IGP-M
(FGV) verificada nos 12 meses imediatamente anteriores;

§ 3° O valor de contribuição, previsto nesta Cláusula 5a e nos seus parágrafos 1° e 2°, a ser pago, por estagiário, será
sempre integral e nunca proporcional aos dias estagiados, inclusive nos períodos de recesso.

CLÁUSULA 6a - da dotação orçamentaria: O Valor global do presente contrato, estimado para 12 (doze)

meses de vigência, é de R$ 864.000,00, porém o ingresso de bolsistas será efetuado ao longo do tempo,

paulatinamente até completar o total conveniado, onerando a seguinte dotação orçamentaria: 3390.39.99

- Manutenção de Serviços

CLÁUSULA 7a - Da vigência: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante
formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do
término da vigência, conforme artigo 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA 8a - Da Rescisão: O presente Contrato poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, desde que
"ma das partes notifique a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para posterior celebração do Termo de
lescisão.

CLÁUSULA 9a - Da Alteração: O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n^
8.666/93, por acordo entre as partes, desde que não implique na mudança do seu objeto.

CLÁUSULA 10a - Da Publicação: A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento,
nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei ns 8.666/93.

CLÁUSULA 10a - Do Foro: De comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de ,
renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão que se originar
deste Contrato, e que não possa ser resolvida amigavelmente.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor.

lurinhos , de. de

CONTRATANTE DO ESTÁGIO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA- CIEE

carimbo e assinatura carimbo e assinatura

NOME:
RG:

TESTEMUNHAS

NOME:
RG:

Direitos reservados. Proibida a reprodução do todo ou parte, salvo com prévia autorização formal do CIEE. (OPLC-V2/09) 3/3



EDITAL COMPLETO DO PROCESSO SELETIVO DE

ESTAGIÁRIOS 201 7

N° /

A Prefeitura de _ nos termos do disposto na Lei Complementar
11.788 de 25 de setembro de 2008 faz saber que se encontram aberta as inscrições para Seleção
Temporária, parte integrante deste Edital, de Estagiários.

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ou reposição de Estagiário, para os seguintes
cursos:

Nível Curso/Área Vagas

M classificação final será por horário adverso ao do estudo para cada área afim.

1.1. A celebração do Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio será sob o regime da

Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008.



1.2. O valor da Bolsa Auxílio corresponde a:

Período de 4h = R$ de Bolsa Auxílio mais R$ de Auxílio Transporte e

Período de 6h = R$ de Bolsa Auxílio mais R$ de Auxílio Transporte

2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas no período de de a de de 2017,

gratuitamente, no prédio da Prefeitura (inserir local) das 09hOO às 16hOO devendo o candidato, no ato da

inscrição, trazer preenchida a ficha de inscrição (Anexo IV) e os documentos do item 2.4.

2.3. Só poderão participar do processo seletivo estudantes dos cursos acima indicado. A inscrição do

candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.4. São requisitos para inscrição:

• Ser estudante;

• Idade mínima de 16 anos (completos até a data do início do estágio);

• Ter obrigatoriamente conhecimento em informática (Windows, Word, Exceli, PowerPoint);

• Ser brasileiro ou naturalizado conforme a lei;

• Apresentar no ato da inscrição cópia do Documento de Identidade RG e CPF/MF;

• Declaração de matrícula escolar;

• Trazer preenchida folha de inscrição, ANEXO IV, deste Edital;

2.5. Imprescindível: Antes da data da contratação, os estudantes deverão atualizar seus dados cadastrais

através do site: www.ciee.org.br, caso essa atualização não seja realizada, o CIEE não se

responsabilizará pelos erros de dados pessoais do estudante no Acordo de Cooperação de Termo de

Compromisso de Estágio.

2.6. Às pessoas portadoras de necessidades especiais são assegurados 5% das vagas por área de

atuação na presente Seleção e participarão da Seleção em igualdade de condições com os demais

candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova.

2.6.1. O candidato deverá declarar no ato da inscrição, ser portador de necessidades especiais,

especificando-as e comprovando através de atestado médico da área de sua deficiência.

2.7. Será de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os comunicados e os editais a serem

publicados no Semanário Oficial do Município de São Pedro do Turvo, no site www. e afixados no átrio da

Prefeitura.

3 - DO PROCESSO SELETIVO E PROVAS

3.1. O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos obtidos nas

provas aplicadas, que será realizada no dia de de 2017 às OShOO ou às 14hOO, devendo o

candidato optar por um dos horários no ato da inscrição assinalando na ficha o horário que

pretende efetuar a prova. A prova será realizada na (Anexolll).



3.2. O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e Prefeitura divulgarão a partir de. de de

2014, a pontuação total atribuída nas provas, no átrio da Prefeitura, no Semanário Oficial do Município e

no site www.

3.3. Conforme a abertura de novas vagas serão convocados estudantes seguindo a classificação final e o

curso determinado pela área e subárea.

3.4. As provas serão compostas de 30 questões com múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa,

10 de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais.

3.5. A duração da prova será de 2(duas) horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de

respostas, sendo que o candidato poderá se retirar somente após o decurso de 1 hora do início da prova

e os dois últimos candidatos deverão aguardar um ao outro, sendo proibida a permanência de um só

candidato na sala.

3.6. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.

3.7. Só será admitido à sala de prova o candidato que comparecer munido de seu protocolo de inscrição,

cédula de identidade original (RG) com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

3.8. Na falta da cédula de identidade original (RG) poderá ser admitido na sala de prova o candidato que

apresentar um dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira expedida

por órgão de classe, Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação, todos obrigatoriamente com

foto e desde que permitam, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos quaisquer outros

documentos além dos acima especificados.

3.9. A prova será individual, não sendo permitida a comunicação com outro candidato. Reserva-se, ao

CIEE, o direito de retirar do local e eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for

considerado inadequado, bem como tomar medidas necessárias para resguardar a execução individual e

corre ta da prova.

3.10. Durante a aplicação da prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie e

nem a utilização de livros, notas, impressos, telefones celulares, calculadoras, agendas eletrônicas, bip,

mp3, mp4 e similares, bem como qualquer material que não seja o estritamente necessário para a

realização da prova.

3.11. O candidato deverá verificar antecipadamente o número da sala a qual realizará a prova, sendo que

não será considerada a prova do candidato que foi realizada fora da sala determinada. O candidato não

poderá ausentar-se da sala da prova, salvo em caso de extrema necessidade e desde que acompanhado

por fiscal credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala.

3.12. Não serão computadas as questões não respondidas, as que contenham rasuras, as que tenham

sido respondidas a lápis e as que contenham mais de uma alternativa assinalada.

3.13. Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada para a realização da prova, sendo que os

candidatos deverão comparecer com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário

estabelecido para o início da prova e os portões serão fechados 05(cinco) minutos antes do início das

provas, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.

3.14. O candidato que não comparecerá aplicação da prova será automaticamente excluído do Processo

Seletivo.



4 - DO JULGAMENTO, DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. A prova será avaliada de O (zero) a 30 (trinta) pontos, com caráter classificatório.

4.5. Os candidatos inscritos serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos, observando-se

a pontuação total obtida.

4.6. Havendo empate na classificação, proceder-se-á o desempate usando o seguinte critério: Análise de

Histórico Escolar— Ensino Médio /Técnico ou Superior.

5 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA

5.1. Os portadores de necessidades especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o

grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação

Internacional de Doença — CID, bem como a provável causa da deficiência.

5.2. A convocação obedecerá à classificação final, obtida pelos candidatos no presente processo seletivo.

5.3. A convocação para preenchimento da(s) vaga(s) será feita através de telefone ou telegrama e

publicação no Semanário Oficial do Município.

5.4. O candidato aprovado, interessado na celebração do Acordo de Cooperação, deverá apresentar-se

na data, horário e local estabelecido na convocação.

5.5. O estudante que não se interessar pela vaga oferecida, deverá comparecer ao CIEE ou no RH da

Prefeitura para assinatura de Termo de Desistência, não podendo concorrer à outra vaga pela mesma

seleção.

5.6. A não apresentação na data, horário e local estabelecido será considerada como desinteresse na(s)

vaga(s) oferecida(s) não cabendo recurso.

5.7. A classificação neste Processo Seletivo não gera obrigação de contratação. Serão convocados os

candidatos conforme necessidade da Administração Pública, não se obrigando a contratar na totalidade

ou parcialmente as vagas ofertadas ou candidatos inscritos.

6 - DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

6.1. Após convocação, o estagiário deverá providenciar Declaração de Escolaridade (atual, carimbada e

assinada pela Instituição de Ensino) e retirar junto ao CIEE seu TCE (contrato) para assinatura da

Instituição de Ensino e após, se apresentar à Prefeitura Municipal com os seguintes documentos:

• TCE assinado pela Instituição de Ensino, estudante e responsável no caso de menor de idade;

• RG (original e duas cópias);

• CPF (original e duas cópias);

• Comprovante de Endereço (original e cópia).

6.2. Os Termos de Compromisso de Estágio — TCE terão término no máximo em 01 ano da contratação,

podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura.



7 - RECURSOS/DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Serão cabíveis os seguintes recursos:

a) Lista de Inscritos deferidos ou indeferidos dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da

data da sua respectiva publicação;

b) Do gabarito oficial e da prova, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da sua

respectiva publicação;

c) Da classificação provisória, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da sua

respectiva publicação.

7.2. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura, dirigidos ao Prefeito.

7.3. O processo seletivo terá validade mínima de 12 meses após a sua homologação ou até a realização

de outro que venha a substituí-lo após esse prazo.

7.4. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das condições

deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.

7.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo,

acarretará a nulidade da inscrição ou do Acordo de Cooperação do estudante, sem prejuízo das medidas

de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

7.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela

Secretaria de Administração e pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Fartura.

7.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Fartura para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do processo

regrado neste Edital.

8 -CRONOGRAMA

8.1. O cronograma das etapas do Processo Seletivo consta do Anexo l deste Edital.

8.2. A critério da Prefeitura de Fartura e/ou do CIEE, por justo motivo, as datas e/ou os horários das

etapas poderão ser alteradas, mediante Edital a ser publicado com a antecedência mínima de 2 (dois)

dias da data prevista no Cronograma.

de de

Prefeito
ANEXO l



CRONOGRAMA

Datas Etapas

Inscrições

Divulgação dos inscritos e eventuais inscrições indeferidas

Recurso das Inscrições

Publicação da lista de inscritos e convocação para as provas

Aplicação das provas

Divulgação do Gabarito e Provas (site)

Recurso do Gabarito e Provas

Divulgação das Listas de Classificação Provisória

Recurso das Listas de Classificação

Publicação das Listas de Classificação Final e Homologação

Data prevista para início das convocações

ANEXO II



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PORTUGUÊS

1. Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, numera], pronome, verbo, crase

2. Estrutura, formação e significado de palavras

3. Sintaxe: sujeito, predicado, complementos, período composto por coordenação e subordinação

4. Pontuação e acentuação

5. Concordância nominal e verbal

6. Interpretação de texto

MATEMÁTICA

1. Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, tempo

2. Noções de geometria: formas, perímetro, área e volume

3. Regra de três simples e composta

4. Porcentagem

5. Juros simples

6. Equação de 1° grau

7. Resolução de situações-problema

8. Razões e proporções

CONHECIMENTOS GERAIS



ANEXO

DATA E LOCAL DAS PROVAS

CONVOCAÇÃO

Ficam todos os inscritos no Processo Seletivo XX/2014 CONVOCADOS à

comparecer no dia de de 2014 às OShOO ou às 14hOO, conforme opção do candidato, na

(INSERIR LOCAL) cito à RUA , - Centro - - SP, quando serão realizadas as

provas, seguindo os dispostos no presente edital.

de de 2017.

PREFEITO



ANEXO IV
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DADOS PESSOAIS

CANDIDATO (A):

RGn" .CPFn".

DATA DE NASCIMENTO:_

ENDEREÇO:

BAIRRO:

ESTADO CIVIL: _

. CEP: _ CIDADE:.

TELEFONE RÉS: (

E-MAIL:

. CELULAR: ( ) .

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:.

CURSO:

ANO/SEMESTRE:.

HORÁRIO DE AULA:.

CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:

TIPO DE DEFICIÊNCIA:

() SIM

() DEFICIÊNCIA FlSICA
() DEFICIÊNCIA VISUAL
() DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

() NÃO

() DEFICIÊNCIA AUDITIVA
() DEFICIÊNCIA MENTAL

O candidato terá que levar este protocolo assinado e carimbado pela Prefeitura no dia do processo seletivo.

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO

CANDIDATO (A):.

RGn" _CPFn°

DE JANEIRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE



DA PROCURADORIA DA SAE

AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Comunicaçb interna 5/2018

Encaminhe-se ao setor de compras para dar inicio ao processo
administrativo, oportunidade em que seé verificada pelo gestor o interesse
na renovaçò.

Após a aráise de mérito, solicitamos o retorno para parecer jurídico.

Ourinhos, 10 de janeiro de 2018.

KARIISFE SILVA DE LUCA
PROCURADORA DA SAE

-CEP19900-031-OUR,NHOS-SP - 0 ,̂3,̂ /000,



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Av. Altino Arantes, 369 Centro - Ourinhos - SP
Fone:. (14) 3322-1866 - Fax: (14) 3322-1645
E-mail: reoursoshumanos@saeourinhos.sp.gov.br

Comunicação Interna n° 52/2018 Ourinhos, 1 de fevereiro de 2018

Ao setor de Compras da SAE

Assunto: Convénio CIEE

Objeto
O presente convénio visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para a

operacionalização de programa de estágio curricular remunerado de estudantes de nível médio e
superior no âmbito da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

Justificativa
Com base na Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Programa de Estágio

Remunerado tem o objetivo precípuo de contribuir para a formação social, educacional e
profissional de jovens estudantes do ensino médio/técnico e superior.

Em virtude da importância e dimensão do programa, faz-se necessário para sua
operacionalização apoio de instituição especializada no gerenciamento das atividades a ele
pertinentes. O auxilio prestado por agente de integração trará dinâmica ao Programa de Estágio
Remunerado, a medida que oferecerá cadastro amplo e atualizado de estudantes nas
diversas áreas de conhecimento, possibilitando rapidez no atendimento das solicitações,
seleção criteriosa dos candidatos às vagas e redução significativa das rotinas e
procedimentos necessários a elaboração e acompanhamento dos compromissos de estágio
e atividades correlatas.

Fundamentação
A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços, objeto deste Termo, se

enquadra na Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes e a
execução do objeto deste Termo deverá atender ao disposto na Lei n° 11.788, de 25 de
setembro de 2008 que dispõe sobre estágio de estudantes.

Atenciosamente,

emorOlivaira Cândido
de Recursos Humanos



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ES GOTO DE OURINHOS
Departamento de Assuntos Jurídicos

CONTRATO PARA ÁREA
E CONCESSÃO DE
ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
SUPERINTENDÊNCIA DE
OURINHOS SAE E

JZAÇÃO DE ESTÁGIO
30LSA AUXILIO A

AGUA E ESGOTO DE
O CENTRO DE

INTEGRAÇÃO ÊMPRESA-ESCOLA - CIEE,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

CONTRATO N°,

A SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA £ ESGOTO DE OURINHOS, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ n°^ 49.131.287/0001-88, estabelecida na Rua Dr. Altino Arantes, n° 369, Centro
'nesta 'cidade de Ourihhos, Estado de São Paulo, neste ato representada, por seu
SUPERINTENDENTE, Senhor HAROLDO ADILSON MARANHO, brasileiro, portador do RG n°
10.195.970 SSP/SP CPF/MF n°, 205.464.409-91, doravante denominada CJONTRATANTE e, o
CENTRO DE INTEGRAÇÃO ÊMPRESA-ESCOLA - CIEE, Agente de Integração, organização não
governamental, de âmbito nacional, sem intuito lucrativo, de utilidade públida federal, estadual e
municipal, filantrópica e beneficente de assistência social, certificada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, inscrita no CNPJ n° 61600,839/0001-55 e (nscrição Estadual n°
111554.262-117, com sede à Rua Tabapuã, 540, Bairro Itaím Bibi, CEP 04533-001, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, e com Unidade de Operação em Marília, Estado dejsão Paulo, inscrita no
CNPJ7MF n° 61600,839/0066-09, com endereço na Avenida Santo António, 646,, Centro, CEP 17500-
070, MaríIia-SP, doravante denominado CONTRATADA , neste ato representado pelo seu
Superintendente de Atendimento do Estado de São Paulo, Senhor LUIZ GUSTAVO COPPOLA,
brasileiro, separado judicialmente, portador do RG n° 16.459.046-8 e do CPF
tendo em vista no disposto na Lei n° 11788, de 25 de setembro de 2.008, e no
8.666, de 21 de junho de 1,993, celebram entre si este Contrato, de acordo co
cláusulas e condições seguintes:

n° 076.443.238.99, e
que couber, a Lei n°
n o estabelecido nas

CLÁUSULA 1a - Do Objeto: Este Contrato estabelece Cooperação Recíproca enire as partes, visando
o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com
a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de
programas de Estágio de Estudantes. J

§ 1° - O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido confornie determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso,
informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei n°. 11788/08, tendo como finalidade a
preparação para o trabalho-produtivo de educandos,

CLÁUSULA 2 a - Caberá a Contratada:

l

SUPSR/WTEWDÊA/CM DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS-Av. ARÍno Arsntes, 369-Fona fO"lfl 3322-Í856- CEP 1SSO£M3èO- Óuriiihos- SP
CNPJ 49 131 257/0001-SS



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Departamento de Assuntos Jurídicos

a) Manter convénios específicos com as Instituições de Ensino, contendo as condições exigidas para
a caracterização e definição do estágio de seus.alunos;

b) Obter da Contratante a identificação e características dos programas
estágio a serem concedidas;

c) Encaminhar à Contratante os estudantes cadastrados^ interessados nas
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de at

Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa
formação do estudante;

e) Preparar toda a documentação legai referente ao estágio, incluindo:
Termo de Compromisso de Estágio - TCE, entre a Contratante, o

e das oportunidades de

oportunidades de estágio;
/idades aprovadas pelas
j modalidade do curso de

estudante e a Instituição
de Ensino;

Encaminhara contratação do Seguro Contra Acidentes Pessoais eh favor dos estagiários.
f) Disponibílizar mecanismosMJe controle semestral) dos relatórios de ativ dades preenchidos pelo

Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de aíividades devidamente preenchido pela

Contratante;
Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a
conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
Controlar e acompanhar a atualização do piano de ativldades que ocorrerá por meio de Termos
Aditivos;

h)

Controlar e acompanhar
Contratante;

a elaboração do relatório final de estágio,

nstituição de Ensino a

Í)

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacite
1) Incluir na cobertura do FUNDO DÊ ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FAE

de responsabilidade da

cão para os estagiários;
em casos de acidentes

pessoais, os estudantes encaminhados pelo C1EE que estiverem em estágio nas dependências da
CONTRATANTE;

m) Avaliar o local de estágio/instalações da Contratante, subsidiando as Instituições de Ensino
conforme determinação da Lei; l

CLÁUSULA y - Caberá à Contratante de Estágio: i
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o CIEE, atendendo as condições

definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao edi

c)

ícando aíividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE o nome dos aprovados para o estágio;
Indicar funcionario.de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;

e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos do > planos de atividades
dos estagiários;
Efetuaro pagamento mensal das Boísas-Auxílio, diretamente a seus estagiares;
Elaborar, semestralmente, para todos os esíagiários, os relatórios de atividades circunstanciados,
dando vista obrigatória dos referidos documentos aos respectivos estagiários
Encaminhar para a Instituição de Ensino o reiatório individual de ativjdades assinado pelo
Supervisor e pelo Estagiário;

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA £ ESGOTO DE OURINHOS - Av Alíinc Arantos, 369 - Fone 10" 14) 3322-1856 - CBP 1SSO([000 - OwMios - SP
CNPJ 49 131 2S7/WOT-SB



k)

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURÍNHOS
Departamento de Assuntos Jurídicos

Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das ativipades desenvolvidas, dos
períodos e da avaliação de desempenho por ocasião do desligamento do ostagiárío;
Informar ao CEE a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compro nisso de Estágio - TCE,
para as necessárias providências de interrupção dos procedimentos ac ministrativos a cargo do
C1EE; l
Confirmar a formalização do processo de contratação do estagiário atraws da baixa eletrônica ou
registro na central telefónica,.responsabilizando-se pela informação do recebimento das vias de
Termo de Compromisso de Estágio devidamente assinadas, não permitindo o início do estágio sem
o recebimento do mencionado Termo devidamente assinado pelas 3 (três)
Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que cçmprovem a relação de
estágio;

m) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme esta
Compromisso de Estágio;
Conceder recesso remunerado e auxílio transporte nos termos da Lei n°, 1n)

o)
p) Respeitar as proporções estabelecidas em lei para a contratação de estagi

Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo estagiário;
rios do Ensino Médio;

iartes;

elecido no Termo de

.788/08;

q) Cumprir todas as responsabílidades, como contratante, indicadas nos Termos de Compromisso de
Estágio, zelando por seu cumprimento.

CLÁUSULA 43 - Da Duração do Estágio; A definição do período de estágio lê vá em conta o currículo
do-curso, o calendário escolar e a programação da unidade organizacional qiie recebe o estagiário.

Dor mais de 4 (quatro)

st

observando o limite mínimo de 1 (um) semestre, não podendo estender-se
semestres, conforme estabelece a iei n°.11,788/08.

CLÁUSULA 5a - Do valor: A Contratante efetuará, mensalmente, ao CIEE, i
69,00 (sessenta e nove reais) por estudante / mês, contratado ao abrigo de;
banco de dados do CiEE.

§ 1° A Contratante será considerada devedora da contribuição mensal relativa c
não informada, até o mês da comunicação formal ao CIEE, nos termos da alínes

§ 2° Esse valor será atualizado no mês de janeiro de cada ano, em regime
variação do IGP-M (FGV) verificada nos 12 meses imediatamente anteriores;

§ 3° O valor de contribuição, previsto nesta Cláusula 5a e nos seus parágrafos
estagiário, será sempre integrai e nunca proporcional aos dias estagiados, inc
recesso.

ma contribuição de R$
e Contrato, e ativo no

rescisão de TCE
" j " da cláusula 3a.

de competência, pela

e 2°, a ser pago, por
jsive nos períodos de

CLÁUSULA 6* - da dotação orçamentaria: O Valor global estimável do presente contrato,

estimado para 12 (doze) meses de vigência, é de_R$J>0.000,00, porém o fngresso de bolsistas

será efetuado ao longo do tempo, paulatinamente até completar ò total conveniado,

onerando a seguinte dotação orçamentaria: 3390.39.99 - Outros Serv cos de Terceiros -

Pessoa Jurídica e 3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OZ€)CLAUSULA 7* - Da vigência: O presente Contrato terá vigência de 12 (d
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos

meses, contados a
períodos, até o limite

SUPERINTENDÊNCIA OEAGUA c ESGOTO DE OURÍNHOS - Av. Allino Aranles. .369 - Fone fO"14J 3322-1866- CEP íS900-boo- Ourinhos- SP
CWPJ-W 131 3S7/0001-88



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OUR1NHOS
Departamento de Assuntot

de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após a
partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência, cc-nforme
li, da Lei n°, 8.666/93.

ouCLAUSULA 8a - Da Rescisão: O presente Contrato poderá ser denunciado
tempo, desde que uma das partes notifique a outra com antecedência mínima
posterior celebração do Termo de Rescisão.

CLÁUSULA 9a - Da Alteração; O presente Contrato poderá ser alterado nos

Jurídicos

sentimento prévio das
artigo 57, inciso

rescindido a qualquer
j e 30 (trinta) dias, para

casos previstos no art.
65 da Lei n- 8.686/93, por acordo entre as partes, desde que não implique na m dança do seu objeto.

CLÁUSULA 10a- Da Publicação: A Contratante providenciará a publicação resumida do presente
instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n-8.666/93.

CLÁUSULA 11a - Do Foro: De comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo do
Estado São Paulo, renunciando, desde fogo, a qualquer outro, por mais privlegiado que seja para
dirimir qualquer questão que se originar deste Contrato, e que não possa ser resolvida amigavelmente.

E, por estarem de acordo, is partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor.

Ourinhos, 31 de Janeiro de 2016.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA- CIEE

kioxAáil*on Maranhi
d* SÁ F

NOME:

TESTEMUNHAS

NOME:
RG: RG:

SUPER/WraVDéWCiA OE AGUA £ ESGOTO DE OURINHOS - Av. Altino Anates. 369 - Fone (0"t<t) 3322- ÍSSe - CEP 19900-6,00- Ourínhos - SP
CNPJ <ÍB (31 287/0001-36
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária do
Centro de Integração Emprcsa-Escolã - CIEE'

Aos sete días do mês de dezembro de 2011, realizou-se em sua sede social., à Rua Tabapuã, n°
445 — 9° andar, a Assembleia Geral. Extraordinária do Centro de Integração Empresa-Escola
- CIEE, com. as seguintes presenças: Membros Fundadores: Aloysio Gonçalves Martins,
Clóvis Dutra o Geraldo Francisco Zíviani; Presidentes Eméritos; Herbert Victor Levy Pilho è
Paulo Natbanael Pereira de Souza; Membros Honorários: António Hélio Guerra Vieira,
Jarbas Miguel de Albuquerque Maranhão e Nelson Alves; Conselho áe Administração;
Presidente - Ruy Martíns Alíenfelder Silva; Vice-Presidenfes António Jacinto Caleiro Palma c
Wãlter Fanganíello Maierovitch; Conselheiros: José Augusto Minarelli e Orlando de Almeida
Filho; Conselho Consultivo: conselheiros Ana Maria Vilela Igel, Antoniriho Marmo Trevisan,
António Garbelíni Júnior, Élcio Aníbal de Lucca, Flávio Fava de Moraes, Gaudêncio Torquato,
Ivette Senise Ferreira, Joaquim Pedro Villaea de Souza Campos, José Pasíore, José Vicente,
Liz Coli Cabral Nogueira, Marcos Troyjo, Ney Edson Prado, Ricardo Melantonio, Sebastião
Mtsíara, Tácito Barbosa Coelho Monteiro, Watider Soares, Wilson João Zampíeri e Yvonne
Capuano; Conselho Fiscal: César'Gomes de MeEo, Luiz Eduardo Reis de Magalhães e
Roberto Cintra Leite; presente, também, o presidente executivo, Luiz Gonzaga Bertelli, a
gerente jurídica, Maria Nilce Mota e a superintendente de assuntos Institucionais e RH, Neusa
Helena Menezes, o superintendente de administração e Finanças, Tomaz Lopes Filho e. o
superintendente de tecnologia da informação e da educação, Eduardo Barbosa Sakemi. Após
a verificação do "quártim" regimental previsto para a instalação da presente Assembleia,
conforme livro de registro de presenças, assiimiu a direção dos trabalhos o Presidente, Ruy
Martins Altenfelder Silva, o qual cumprimentou os presentes e convidou a mim, Neusa Helena
Menezes., para secretariá-lo. Constituída a mesa dos trabalhos, o Presidente, Ruy Martins
Altenfelder Silva declarou instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, considerando-
a habilitada e capaz para a deliberação da seguinte Ordem do Dia, consoante ofício de
convocação, Presidescon n° 171/2011, de í 8 de novembro de 2011, assim redigido: "Nos
termos do que dispõem o Artigo 22 a o Inciso Ilido Artigo 29 do JBstalufo da nossa instituição,
vimos convidar Vossa Senhoria a participar da Assembleia Gerai Extraordinária do Centro de
Integração Empresa-Escola — CIEE, a realizar-se no próximo dia 07 de dezembro de 2011 - 4a

feira, às 9h30mJíi, em primeira convocação e às IO horas, em segunda convocação, para
tratar de seguinte Ordem do dia: l. Abertura pelo presidente do Conselho de Administração;
2. Deliberar sobre a Refoftna do Estatuto do CIEE, ofendendo à/rtova legislação da
filantropia. Devido à importância dó,- 'õssunto otijeto 4oi'-presente oficia, contamos
antecipadamente com as imprescindíveis ipre$enças ífe Yassas Senhorias, Cordialmente^ Rvy
Martins Altenfelder Silva - Presidente 4o 'C-amelho de Administração*" Abertos os trabalhos, o
presidente, Ruy Martins AltenfelUer ''Silva-• esclareceu que o CIEE sempre cumpriu as
formalidades legais e goza das irrxunidades tributárias, previstas na Constituição Federal. Em
agosto de 2009, ainda sob a égide da legislação anterior da filantropia, o CIEE deu entrada no
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, a
ser concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que ainda está
em análise. Relatou as principais modificações trazidas pela nova Lei n° 12.101/09 e pelo seu
Decreto regxilamejitador n° 7.327/10, que dispõe em seu aríigo34: "para obter a certificação, a
entidade cfe assistência social deverá no exercício fiscal anterior ao requerimento ds
renovação^prever em seu Estatuto a natureza, seus ob/etívos e público-alvo compatíveis

Rua Tabapuã,
Soo Paulo;

rv. j - > \J:\1 •-;\̂ ;\i!":-.-.á^ .org.br
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Lei n" 8.742, de 1993 e com o Decreto 6,308. de 2007", A seguir, He,

Apôs a, exposição do presidente, Ruy Martins Áltenfèlder Silva, todas as propostas foram
submetidas à aprovação dos presentes a esta Assembleia Geral Extraordinária, as quais foram
unanimemente aprovadas. Em decorrência, o Estatuto do Centro de Integração Bmpresa-
Escola ~ CIEE, com as devidas alterações passará ater a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I
Ba denominação e natureza jurídica

Art. 1° - O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE é uma associação filantrópica de
direito privado, sem fbs lucrativos e de fins não económicos, beneficente de assistência social
e reconhecida de utilidade pública,

Parágrafo único., A soa sede e respectivo foro situam-se na cidade de São Pauío, Capital do
Estado de São Paulo.

Art. 2° - Constituída por Assembleia Geral realizada em 20 de fevereiro de 1 964, registrada no
4° Registro de Títulos e- Documentos de São Paulo — Cartório Medekos, ern 24/3/64, sob o n.°
13.. 152, Livro "A" n»° 12, rege-se pelo presente Estatuto e pela legislação pertinente.

Capítulo U
Bos objerivos e características institucionais

Secão I
Dos Objetívos

Art, 3° - Á Entidade tem objeíivos assisíenciais de ordem social, nos termos do inciso III do
art. 203 da Constituição Federal, dos quais se destacam;
L A promoção da integração ao mercado de trabalho;
II. A assistência ao adolescente e à educação profissional na realização de programas de

aprendizagem; ., ;
III. Á promoção do estágio de educandos, atuãntfo .cooio agente de integração, na forma

da legislação aplicável;
IV. O incremento da cultura, da educação, da ciência e das artes;
V. Prestar serviços de atendimento e assessorarnento. assim como atuar na defesa e

garantia de direitos na área da assistência social;
VI. .A defesa e difusão da étíca, da cidadania, dos direitos humanos e de outros Valores

universais.

Art, 4° - Na consecução dos seus objetivos, a Entidade poderá desenvolver os seguintes
serviços de atendimento, assessorarnento e de,promoç3o da cidadania/

uX



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE&
I. Entrosar-se, paxcerizaudo projeíos e ações com as escolas t s _^r

universidades, empresas, entidades de classe e órgãos ou instituições deSiréíío público
ou privado;

H. Promover a realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de teeaologias
alternativas, produção e divulgação de conhecimentos científicos e técnicos, relativos à
educação;

IH- Contribuir para acelerar o processo de desenvolvimento metodológico e tecnológico, no
campo das ciências humanas, exatas e biológicas;

IV. Concorrer para o aprimoramerito da formação dos quadros técnicos e administrativos,
assim como da mão-de-obra especializada para os setores primário, secundário e
terciário, abrangendo empresas particulares, estatais, de economia mista e de serviço
público e instituições privadas e públicas;

V. Proporcionar programas de estados e pesquisas, direeionados a:
a) cooperar com projeíos de caráíer científico ou tecnológico de escolas ou

instituições;
b) obter oportunidades de estágio para estudantes junto a empresas, instituições em

geral, inclusive órgãos públicos, tendo em vista o máximo aproveitamento da
capacidade de absorção de estagiários, tanto por parte do estudante, como da
empresa, instituição ou órgão público;

c) prestar orientação junto às empresas ou entes públicos sobre organização,
administração e acompanhamento de estágios de estudantes de educação superior,
de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de
educação especial;

d) preparar e encaminhar, para estagio, estudantes de cursos de educação superior, de
ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de
educação especial, assim como acompanhar o seu desenvolvimento;

e) colaborar em pesquisas, aconselhamento e assistência técnica de recursos humanos,
acompanhando a evolução da procura de pessoal, informando às escolas as
modificações e tendências, servindo de elo entre a demanda por parte das empresas
e a oferta por pari© das escolas;

f) concorrer pata a estruturação e adequação de currículos de formação profissional.
VI. Promover a realização de cursos em forma cooperativa, em que parte venha a ser

realizada na escola e parte na empresa;
VII. Incentivar e proporcionar a realização de seminários, simpósios, conferências, ciclos de

debates, palestras, inclusive.-sobrc o Terceiro, Setpr, .fóruns de debates e procedimentos

Vffl.

IX.

X.

XL

m

equipes de professores e alúnQ^-prft^áKe. e'ensaios de- qualidade,-áe matérias-primas e
de produtos, assim como verificação de especificações e emlssia de certificados;
Aplicar-se no sentido de que as empresas e, órgãos DÚbJíco.s utíEzeirl a escola para
serviços de aconselhamento e assistência técnica, bem como" para p&quisas aplicadas;
Colaborar em programas de tradução ou produção de literatura técnica ou científica, por
autores nacionais, para fins didátícos c práticos;
Participar de iniciativas que visem à criação, manutenção, renovação e ampliação de

laboratórios escolares;
Facilitar melMÍ compreensão, nas empresas, dos problemas estudantis e de formação
profissional/

•• •-•• f >v'; '\:-'?*vtf
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X0J, Proporcionar aos estudantes roeihor conhecimento do
instituições;

XIV- Participar de iniciativas que visem a divulgar, junto às escolas, a"bioliografia técnica de
interesse das empresas;

XV, Levar a efeito promoções culturais & técaico-educacionais, com base em programas
dirigidos s ajustados, sempre que possível, à estrutura do ensino supletivo
profissionalizaríte;

XVr. Concorrer para o aprimoramento das condições e programas de estudos, visando a obter
a máxima eficiência e objetividade na formação profissional, adaptadas as exigências da
comunidade em geral;

XVTL Promover a realização de cursos ou seminários, com programas específicos, destinados
a estudantes de cursos de qualquer natureza., a título de complementação técnica e
cultural;

XVni, Dar apoio a grupos de estudantes, para programas de caráter educacional e cultural ao
exterior;

XIX. Levar a efeito e desenvolver esquemas ou programas específicos, com a participação
díreta de estudantes-estagiários, coordenados por especialistas, professores ou não;

XX. Desenvolver ativídades de caráter técnico, administrativo e financeiro, visando a
contribxrir para o processo de institucionalização e consequente execução prática:

a) do seguro-educação que proporcione ao educando a continuidade dos seus estudos,
com o respectivo custeio, quando ocorrer a falta, por morte ou invalidez
permanente, de seus responsáveis legais;

b) do seguro de acidentes pessoais, que proteja o cstudante-estagiário durante a
realização do estágio;

XXI. Desenvolver projctos e programeis de:
a) orientação educacional, vocacional e profissional;
b) publicações técnicas;
c) serviços especializados de consultas sobre cursos, profissões e orientação em geral;
d) pesquisas, métodos., processos e técnicas de ensino, com vista à formação e

aprimoramento de recursos humanos;
e) tecnologia aplicada à educação permanente, com ênfase tios processos de

informação;
f) programas relativos a portadores de deficiência;
g) programas de capacítação educacional e profissional para estudantes;
h) programas que atendam ao adolescente;
i) prémios literários;
j) prémio Professor Emérito — Guerreiro da Educação;
k] exposições e feiras de interesse dos estudantes, instituições de ensino e empresas;
1) campanhas de prevenção às drogas nas escolas;

m) outros programas definidos pelo Conselho de Administração.
XXII. Prestar assistência técnica era programas de integração ao mercado de trabalho,

notadamente, de estágios e aprendizagem.

§ 1° - Constitui o público-alvo dgs ações assistencíaís da Entidade:
í. de promoção^do estagia; pessoas que atendam as exigências previstas na

legislação especifica;
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H. de promoção da aprendizagem: adolescenteŝ "^
vulnerabilidade ou risco social e pessoas com necessidades especiais;. .'

HL de promoção da cidadania: adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade ou risco social,

Art. 5° - Na realização de seus objetívos4 a Entidade poderá celebrar convénios, contratos e
acordos de qualquer espécie com empresas privadas e órgãos públicos, estabelecimentos de
ensino de qualquer grau, instituições financeiras, entidades de classe e quaisquer entes privados
ou públicos.

SeçãoH
Das características

Art. 6° - A Entidade caracteriza-se por:
I.

II.

HL

IV.

V.

Vt-
VIL

VIII,

IX,

Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual, resultado operacional, integralmente no
território nacional ô na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
Institucionais;

Aplicar os recursos, subvenções e doações recebidas nas finalidades a que está
vinculada;
Não distribuir resultados* dividendos, bonificações, particípaçSes ou. parcela do seu
património, sob nenhuma forma;
Não perceberem os membros do quadro associativo definido no art, 7°, no exercício
exclusivo da íxmção estatutária, nem seus benfeitores ou equivalentes, remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indíretamente, por qualquer forma ou título;
Destinar, em caso de dissolução ou extinçãbr o seu eventual património remanescente
a entidade congénere sem fins lucrativos ou a entidades públicas;
Não constituir património de indivíduo ou de sociedade de qualquer natureza;
Prestar serviços gratuitos e permanentes aos beneficiários de seus fins filantrópicos e
assístenciais, sem qualquer discriminação de clientela;
Ser a sua escrituração coníábil e as demais previstas em lei ou deliberadas pelo
Conselho de Administração efetuadas com rigorosa exatidão e mantidas em livros e
documentos próprios;
Atender aos demais dispositivos legais definidores das entidades filantrópicas e de
assistência social, ou a elas pertinentes,

l '•'Capfttííoin •( /í.'. * ,
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Dos associados •

Art. 7° - O quadro associativo da Entidade é formado pelas seguintes categorias:
L
n,
m.
IV.
v.

Fundadores;
Presidentes Eméritos;
Membros Honorários;
Membros Beneméritos; /o
Membros do Conselho de Ádrmnístraçãaf /
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YL Membros do Conselho Consultivo;
"VII, Membros do Conselho Fiscal,

Parágrafo único: Os fundadores, presidentes eméritos, membros honorários e membros
beneméritos têm mandato vitalício.

Art 8° - São Fundadores os que participaram da Assembleia de Constituição da Entidade.

Árt 9° - São Presidentes Eméritos os Presidentes do Conselho de Administração, ao
término do respectivo mandato.

Art 10 - São Membros Honorários aqueles aos quais foi conferida esta distinção por
significativos préstimos à Entidade e, também, os laureados com o Prémio Professor Emérito -
Guerreiro da Educação.

Art. 11- São Membros Beneméritos as pessoas físicas que beneficiaram ou que ofereceram
contribuições técnicas e culturais relevantes à manutenção e ao desenvolvimento das atívidades
do CJEE.

Art. 12 - Os Fundadores, os Presidentes Eméritos, os Membros Honorários, os Membros
Beneméritos, os Membros do Conselho de Administração, os Membros do Conselho
Consultivo e os Membros do Conselho Fiscal não responderão por qualquer modo, ainda que
subsidiariamente, pelas obrigações ou compromissos de qualquer natureza contraídos pela
Entidade,

Da admissão, demissão c exclusão dos associados

Árt. 13 - A indicação de pessoas para integrar o quadro associativo da eníída ^jQ>dec
ao Conselho de Administração por qualquer dos associados.

Árt 14 - Â exceção dos membros referidos nos incisos I e H do art. 7°, amdj^^o d
demais deverá ser feita ao Conselho de Administração em exercício e, unia
submetida à homologação da Assembleia Geral. -*

Art. 15 - O pedido de demissão de qualquer associado deverá ser
de Administração) para, deliberação.

aprese it$|o
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Árt 16 - A exclusão de qualquer associado somente poderá ocorrer por decisão da Assembleia
Geral, especialmente convocada, se houver justa causa, nos termos da legislação vigente.

§ 1a - Qualquer associado poderá levar ao Conselho de Administração a existência de motivos
relevantes ou graves sobre fato que justifique a medida,

§ 2 ^ - 0 Conselho de Administração promoverá a apuração da veracidade dos fatos,
concedendo o amplo djr^ito de defesa a<p associado, com o envio do seu relatório à deliberação
da Assembleia Geral y i ^ ^,^^
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Seção m

Dos direitos e deveres dos associados

Art, 17 - Todos os associados deverão ter iguais direitos e participar de todas as atívidades da
instituição.

Art. 18 - São direitos dos associados;

L Votar e ser votado para cargos eleíivos, os seguintes membros associados:
a) Fundadores;
b) Presidentes Eméritos;
c) Membros do Conselho de Administração;
d) Membros do Conselho Consultivo;
e) Membros do Conselho Fiscal.

H. Participar de todos os eventos patrocinados pela. entidade;
HL Ter voz e voto nas assembleias gerais, salvo disposições estatutárias diversas.

Art 19 - São deveres dos associados:

L Respeitar e observar o presente estatuto, as disposições regimentais e as deliberações da
Assembleia Geral;

II. Prestar à entidade toda a cooperação moral, material e intelectual e lutar pelo
engrandecimento da mesma;

III. Comparecer às assembleias gerais e reuniões, quando convocado;
IV. Comunicar, por escrito, mudanças de residência;
V. Integrar as comissões técnicas para as quais for designado, cumprir os mandatos

recebidos e os encargos atribuídos pela Assembleia Geral ou pelo Presidente do
Conselho de Administração, salvo justificação.

Capítulo IV
Dos órgãos da ínstituiclo

Art. 20 - São órgãos da instituição:
I.
IL
III.
IV.

a Assembleia Geral;
o Consemo de Administração;
o Conselho Consultivo;
o Conselho Fiscal.
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Seção I
Das Assembleias Gerais

rn

Art. 21 - A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da-Entidade, compondo-se dos
Fundadores, Presidentes Eméritos, Memhros Honorários, Membros Beoeraeritos, Membros do
Conselho de Administração, Membros do Conselho Consultivo e Membros^dCjConselho Fiscal,
todos com direito a voto, exceção feita aos easgs indicados por este Estajdíov
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Art, 22 - As Assembleias Gerais sexto convocadas pelo Presidente do Conselho de
Administração, por correspondência ou outro meio de comunicação, com antecedência de dez
dias da sua realização, ressalvando modo e prazo de convocação diversos previstos neste
Estatuto, garantindo o dkeito de solicitá-las a um quinto dos associados.

Art, 23 - As Assembleias Gerais serão assim instaladas:
I- Ás ordinárias, em primeira convocação^ com a presença de, pelo menos um terço

dos associados ou, em segunda, meia nora mais tarde, com qualquer número de
associados presentes;

H. Ás extraordinárias, para deliberação do que trata o inciso ffl do art. 29 c para
exclusão de associado, serão realizadas mediante o voto concorde de
necessariamente, dois terços dos presentes ã assembleia especialmente convocada
para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria
absoluta dos associados., ou. com menos de ura terço nas convocações seguintes;

III, Para a deliberação a que se refere o inciso Ví do art, 29, reconhecida a existência de
motivos graves, será necessária a maioria absoluta dos integrantes do quadro
associativo da entidade, em primeira convocação, ou pelo menos um terço dos
mesmos nas convocações seguintes;

IV. Para os demais assuntos, será necessário o quorum estabelecido nos termos da lei,

Parágrafo único - É vedado o -uso de procuração paraparticipar das Assetabieias Gerais,

Árf. 24 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração e, na sua ausência, por um dos Vice-Presidentes desse órgão,

Parágrafo único - Em caso de incompatibilidade entre o exercício da função dos designados
nos termos do capití e a matéria em pauta, os presentes elegerão quem a presida,r ~o ^
Art, 25 - As Assembleias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias.

Art. 26 - As Assembleias Gerais deliberarão:
L Sendo ordinária, pela maioria dos presentes;

O

J
oo

II. Sendo extraordinária, ressalvados os quórvns qualificados, esp< Õ9jçados nesjS5>í'
estatuto conforme os incisos II e III do art, 23.
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§1°- A cíida componente da Assembleia Geral corresponde Tim voto, ' '
v ;

§ 2° - Ao Presidente da Assembleia Geral caberá apenas o voto de desempate.

Art. 27 - Competirá à Assembleia Geral Ordinária:
L Deliberar sobre;

a) o plano de açSo e o orçamento anuais., aprovados e encaminhados pelo Conselho
de Administração;

b) a destinação de eventual superavit apurado no exercício encerrado;
c) o relatório, o balanço e as demais contas do exercíeip fíndo, acompanhados de

parecer de Auditoria Externa IçDjlependente e parecer dò-Conselhoj'7'̂ "1'1 •

ílÉllili"61
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II, Eleger, a cada três anos:
a) Conselho de Administração e, dentre os eleitos, o seu Presidente e os Vice-

Presidentes;
b) o Conselho Consultivo;
c) o Conselho Fiscal,

III, Decidir sotre os demais assuntos que lhe sejam submetidos pelo Presidente do
Conselho de Administração, salvo os de competência da Assembleia Geral
Extraordinária,

Art 28 - As Assembleias Gerais Ordinárias cealízar-se-fo:
I. No mês de dezembro de cada ano, para deliberar sobre as matérias previstas no art.

27, inciso I, letras "a'* e "b";
II. No mês de março de cada ano, paja deliberar sobre as matérias previstas no art 27,

inciso I, letra "c";
III. Trienalmente, no mês de abril, para deliberar sobre as matérias previstas no inciso II

do arl 27, letras V*> Kb" e «c7».

Art. 29 - Competirá à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre:
I. Alienação ou gravame a qualquer título de bens imóveis do património da Entidade,

inclusive os previstos no art, 50, com especificação das condições dá transação;
II, Aquisição de bens imóveis e autorização de construções, com especificação das

respectivas condições;
III- Reforma deste Estatuto;
IV. Transformação das Unidades de OperaçSo vinculadas ao CIEE em ClEE's Estaduais

Autónomos;
V- Escolha de substituto para o cargo de Presidente ou demais cargos do Conselho de

Administração, no caso de vacância, por maioria absoluta dos membros integrantes
da Assembleia;

vi.
VIT.

VHL

Destituição dos Membros do Quadro Associativo;
Nomeação e demissão do superintendente geral do CTBE, por proporá
do Conselho de Administração;
Deliberar sobre a dissolução ou extinção da Entidade e a dês ipSÇão
património; ~ '
Outros assuntos que não sejam da competência específica da A;
Ordinária.

Parágrafo ánko - Além das constantes <li
à sua deliberação*

;es da pauta; nénhtâpá^utra. matéria pQdea í-sgr subjazida
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Do Conselho dê Aiátrtsiífstjração

Art, 30 - O Conselho <íe Âdirunistração, em número d© sete membros, compõe-se do:
I. Presidente;
IL TrèsVíce-Preskferites;
HL TrêsConseIhéií>s.
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Parágrafo único - A Assembleia Geral que os eleger poderá também dar-lhes posse,

Art, 31 - O mandato dos Conselheiros é de três anos, Mciando-se em dezesseis de abril do ano
de sua eleição e terminando em quinze de abril do terceiro ano subsequente.

§ 1° - O Presidente do Conselho de Administração poderá ser reeleito uma só vez.

§ 2° - No caso de vacância da Presidência do Conselho de Administração, o Vice-Presídente
mais idoso assumirá a função, devendo convocar a Assembleia Geral para, a escolha do
substituto, no prazo de 15 dias, nos termos do inciso V do artigo 29.

§ 3° - Em caso de vacância, o eleito para preenchê-la cumprirá o tempo restante do mandato.

§ 4tt - Em suas ausências ou impedimentos temporários, o Presidente do Conselho designará o
Yice-Presidente que o substituirá,

§ 5° - O membro do Conselho de Administração que pedir demissão e a tiver concedida,
passará a integrar, automaticamente, o Conselho Consultivo independentemente da existência
de vaga,

§ 6" - Em caso de vacância nos quadros do Conselho de Administração, far-se-á uma
Assembleia Geral Extraordinária para eleição do novo titular, que cumprirá o tempo restante do
mandato..

Art, 32 - Compete ao Conselho de Administração dirigir a entidade, cabendo-lhe, entre outros
atos:
I.

IL

m.

Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto e das deliberações emanadas das
Assembleias Gerais;
Aprovar e submeter ad referendum da Assembleia o plano du auto anual -c—t
respectivo orçamento da Entidade, acompanhando sua execução; 33 ^ \r Auditoria Externa Independente, em sistema de rotatividade a f|ida £cgtãoS 'l

Nomear Auditoria Externa Independente, em sistema de rotatividade,;
especializada em Auditoria Social, para emitir parecer sobre a; SSÇÕes jfpciajs .*' '
implementadas e publicadas no balanço social anual, que abranj
forma específica o disposto no artigo 4°; -'• ,

V, Deliberar sobre atos que se revistam, de relevância para a entidad çj^&nsoçpíe os—1|
objetivos estatutários e as metas prescritas; K;3 CD Ç* !

VI, Deliberar sobre os assuntos que não forem de competência da Asseir blèjía GeSeB; j.
VII, Definir homenagens e títulos honoríficos, com respectivos atribute s, í

pessoas que contribuírem para a Entidade com significativos prés injos
intelectual ou. material, bem como concedê-los;

VIU. Definir a estrutura e o funcionamento da Superintendência Geral e os seus órgãos
auxiliares, devendo as remunerações levarem em conta os padrões do mercado de
trabalho;

IX, Deliberar sobre:
â) atos que não correspondam, estritamente aos objetivos da Entidade, enumerados

nos art. 3a e 4° deste^staruto;
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b) custos, despesas ou encargos não previstos no Plano de Ação anual e

respectivo orçamento;
c) aquisição, alienação ou onetação de bens móveis, corpóreos ou incorpóreos,

não previstos ao Plano deÁção e respectivo orçamento;
d) o nome do homenageado com o trofeu Gueneíro da Educação, a ser conferido

anualmente;
e) atos de participação no CIES Nacional c regência das relações com esta

entidade;
f) definição dos contratos relativos a ates de caráter excepcional;
g) a contratação, por Moióría especialização, de membros do quadro associativo

definido no art, 7% para prestar serviço de consultoria ou exercer aíividades de
caráter profissional, independentes do respectivo cargo ou função estatutária e
estipular, quando for o caso, a remuneração ou contribuição por serviços ou
atívidades dessa natureza, em consonância cora os padrões de mercado;

- h) contratação de financiamentos, empréstimos bancários e aplicações financeiras,
Preparar e encaminhar à Assembleia Geral proposta sobre:

a) aquisição, alienação mi gravame de bens imóveis e dos bens especificados no
art. 50, bem como construções, de qualquer natureza;

b) Aprovação do relatório e balanço anual
Deliberar sobre os assuntos que não tiverem sido especificamente atribuídos à
competência da Assembleia Gerai ou do Presidente do mesmo Conselho.
As matérias sujeitas à aprovação da Assembleia Geral, incluídas as especificadas
neste .artigo, deverão ser a esta eacanúnhadas peío Conselho de Administração, com
a devida justificativa,
Decidir sobre os casos omissos neste Estatuto-

Àrt. 33 - O Conselho retinir-ge-â mensalmente e sempre que necessário, deltbe
maioria dos membros presentes à reattílo,

Art. 34 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração;
L

v.

VI.

VII.

Representar a entidade insíitucionaímente, ativa c passivamente, ern jt
deíe, e praticar os atos jurídicos pertinentes ao cargo;
Atribuir funções aos Vice-PrestdeBtes1, aos demais Membros do Co
Administração e das Comissões Técnicas;
Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do
Administração;
Deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto que exigirem solução
referendum do Conselho de-Adrauiistracão; .,
Representar a Entidade perante' o, Geriko.de <íntegtâ£ão Empresa-Escola
Nacional; '•' •• ^ - ' • / / . •'• t! i*. ú U,J: í i' < / ; * ' * "
Submeter à aprovação ..d .̂' Assembleia liG.erM'"lExteordÍnárÍa--a nomeação do
Superintendente Geral, bemlcomo^^smtíèniiíssãq^áfevyJanleníe fen,damentada;
Constituir, em nome da Entidade, procuradores para-çlualqtter" fuá, especificando o
mandato, os respectivos poderes e o prazo de sua'valídkde, podendo ser liberados de
prazo os mandatos cuí-jtKRtUç
Criar Comissões Técnicas, com objetivo específico, designando os seus membros,
para análise e -parecer de matérias de/ínteresse da Entid
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IX. Designar representantes do CIBE em organizações que convidem, a instituição para

participar de suas atividades.

SeçãoHI
Do Conselho Consultivo

Ari, 35 - O Conselho Consultivo é órgão de assessoramento e <te apoio ao Conselho de
Administração, composto por até 25 membros, eleitos em Assembleia Geral Ordinária,

Art. 36 - O mandato do Conselho Consultivo é de três anos, iniciando-se em 16 de abril do ano
de sua eleição e terminando em 15 de abril do terceiro ano subsequente.

Art 37 - O Conselho Consultivo terá urn Coordenador, escolhido por seus pares, com mandato
de um ano, aplicando-se ao mesmo a regra contida no parágrafo 1° do art. 3 í deste estatuto.

Ari, 38 - Compete ao Conselho Consultivo;
I. Dar cumprimento, no que Uie couber, às deliberações emanadas das assembleias gerais

e as determinações do Conselho de Administração;
II. Opinar sobre projetos, planos, atividades e assuntos que se revistam de relevância para a

entidade, sempre que lhe for solicitado pelo Conselho de Administração, consoante os
objetivos estatutários e as metas prescritas;

III. Elaborar estudos diversos, de interesse do CIEE, mediante solicitação do Conselho de
Administração;

IV. Reunir e seleciouar nomes indicados para o Trofeu Guerreiro da Educação, cora
elaboração de lista tríplice, a ser encaminhada ao Conselho de Administração;

V. Indicar ao Conselho de Administração nomes de pessoas, associadas ou não, para
integrar o quadro de Membros Honorários e Membros Beneméritos,
arts. 10 e 11;

VI. Reunlr-se, no mínimo trimestralmente, ou sempre que for necessário,
do seu Coordenador,

Art39 - Os membros integrantes do Conselho de Administração e o
poderão participar das reuniões do Conselho Consultivo.
I. O Presidente do Conselho de Administração terá voz e voto.
IL O Superintendente Geral terá somente voz.

SeçãoIV
Do Conselho Fiscal

Supen

^Q

'SbP atii
n í

t» 2.d Í

Em

r>
g

01
o

Ari 40 - O Conselho Fiscal é composto de três merabios titulares e três suplentes, com
mandato de três anos,

§ 1° - Sua eleição dar-se-á na mesma Assembleia Geral Ordinária de eleição do Conselho de
AdiránistraçSo, aplicando-se-lhe $ disposto no parágrafo único do artigo 30 e parágrafo 3° do
artigo 31, no que lhe «(ater,

&
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§ 2° - Em caso de impedimento ou ausência temporária de titular ou de vacância no Conselho,
dar-se-á a substituição ou a sucessão por suplente, na respectiva ordem de eleição.

§ 3° - Os membros do Conselho Fiscal, titulares ou suplentes, poderão ser reeleitos uma só vez.

Art. 43 - Compete ao Conselho Fiscal:
I, Dar parecer e apresentar relatório anual sobre as demonstrações eontábeis,

constituídas de Balanço Patrimonial, Demonstrações de Receitas e Despesas;
II. Examinar a escrituração, sempre que julgar conveniente, com apreciação c

julgamento quanto ao mérito e legitimidade das despesas.

Ari. 42 - Os Membros do Conselho Fiscal são impedidos de votar nas Assembleias Gerais
sobre matérias orçamentarias e financeiras,

Capítulo V
Ba GesíSo Executiva

Art. 43 - A Entidade, em sua gestão executiva, abrangendo as ativldades de caráter
administrativo e financeiro, disporá de organização composta de pessoal que preste trabalho
remunerado, em relação emjxregatícta ou contratual de qualquer outra natureza.

Parágrafo único: A gestão executiva obedecerá ao Regimento Interno., aprovado pelo
Conselho de Administração.

Art. 44 - A organização prevista no art. 43 é por natureza inteiramente distinta dos órgãos
institucionais previstos no art. 20 e as suas funções não se confundem com as funções
estatutárias desses órgãos.

Parágrafo único — Caberá à Gestão Executiva cumprir a organização e métodos c
Conselho de Administração.

Art, 45 - A organização a que se referem os arts. 43 e 44 disporá de Superinten
investida das funções especificadas no Regimento Interno.

§ 1° - Caberá o exercício da. Superintendência Geral a pessoa de comprovadaíp í^ípetêncja, e 73 -j] c
ilibada reputação, - . • , - - , l ^xl CD p"oí '•'

•'. ". '•• ., . i ' . ' „ • • • • ,. •'• Q tn O i ;
* ' » • : '' * • '• " "T"

Conselho de Administração poderá átribtfú^ap ;Supednte'n^ènÇe Gerar
Presidente Executivo. •,• ':, i! • » / ;j 'z \' "•' ' ' '•«

\' '."• .•' / V ';!' ' . < * • • '

§2°- O
formal de Presidente Executivo.
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Capítulo VI
Do exercício social^ dos recursos e

da prestação de contas

Art. 46 - O exercício social da Entidade coincidirá com o ano ciy

•v>

- \ - \^••v'iá.ifi!ii;.v,'U _ \

V* -A
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Àrt. 47 - Os recursos <Ja Entidade eonsistirio, entre outros, de:
I. Contribuições destinadas à manutenção das atfvídades e aos programas da

instituição;
U. Doações, heranças, legados e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas,

aacionaís ou internacionais;
III., Receitas de aplicações, financeiras,

Art. 48 - Findo o exercício social, deverão ser levantados o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeís do exercício, com os docomeatos pertinentes.

§ Í" - Os documentos mencionados no caput, antes de encaroiobados ao Conselho de
Administração, deverão ser submetidos a parecer de Auditoria Externa Independente e do
Conselho Fiscal,

§ 2° - O Conselho de Administração, com sua manifestação, encaminhará a matéria à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária,

Do património

Àrt. 49 - O património da Entidade é constituído de todos os seus bens corpóreos e
incorpóreos.

Ârt. 50 - A Entídade é titular dos direitos autorais, marcas nominativas, figurativas, mistas,
expressões e siriais de propaganda, que constituem bens imateriais integrantes do seu
património, registrados oa oão no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, na
Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federai do Rio de Janeiro, na Biblioteca
Nacional, ou. em qualquer outro órgSo competente.

Capítulo Vffi
Da dissolução ou extinção

Àrt, 51 ^ A dissolução ou extinção da Entidade só poderá ser deliberada por
Extraordinária especialmente convocada para esse fim, que decidirá, inclusive, s;
do seu património, nos termos do art, 6°, inciso V.

Àrt» 52 - A deliberação só poderá ser tomada por quórura qualificado de trê
membros que, nos termos do art 21, compõem a Assembleia GeraL

§ V - Á convocação da Assembleia far-se-á por carta, de entrega comprovada a<
com quinze dias de antecedência da saa realização.

-o

o
.0

co

# s; cte

CTí

§ 2" - À Assembleia será
ao seu quorum qualificado.

com o rtúmero de raembros que corresponda, peio menos,

r
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§ 3° - Presidirá a Assembleia aquele dos presentes que for aclamado, preferencialmente o
Presidente do Conselho de Administração, o qual designará os componentes da mesa dos
trabalhos.

Capítulo IX
Das disposições transitórias e fínaís

Art, 53 - A Entidade integra o Sistema Nacional C1EE.

Art. 54 - O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro em Cartório de Títulos e
Documentos, cessando naquela mesma date a vigência do Estatuto anterior registrado em 23 de
novembro de 2007, sob o n° 540146, no 4° Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica - Cartório Medeiros,

Esgotada a ordem do dia, o presidente do Conselho de Administração, Ruy Martins AJtenfelder
Silva deu por encerrada a Assembleia Gerai Extraordinária Eu, Neusa Helena Menezes,
secretariei e redigi a presente Ata, que vai por todos assinada em livro próprio.

São Paulo, 07 de dezembro de 2011.

Ruy Martins AtEenfekfer Silva y
Presidente do Consell}0ue Administração

OAB/SP n° l í
Secretária daAssemble

i,B/SPn° 11 0.911
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Ata da Assembleia Geral Ordinária do
CENTRO BE INTEGRAÇÃO EMPÍÓBSA-ESCOLA - CIEE

Ao primeiro dia do mês de abril dó ano de .dois mil é quinze, na Saia das Assembleias do Espaço Sociocultural - Teatro
CIEB, à rua TabapUã, n° 445 - 9" andar. Itaím .Bibi, em Saci Paulo - Capital, rea.Iizou-se a Assembleia Geral Ordinária
do CIEE, convocaUa por correspondência, nos termos- do Inciso JI do artigo 27 do estatuto vigente e á qual.
compareceram, conforme verificação no .iivro de Registro de Presenças, os seguintes conselheiros: Membros
Fundadores: Clóvis. Dutra e Geraldo 'Francisco ZiViani; Presidente Emérito: Hcrbert Victor Levy Filho; Membro
Honorário José Feliciano de-Carvalho;,Membro Honorário .e Professor Emérito CJEE^EstadSo: António Hélio
Guerra Vieira; Conselho de Administração: Presidente; Ruy Martins Altenfefder Silva; Vice.~Preside.ntes: Wáller
Fanganielio Maierovitch, António Jacinto. Caleiro Palma e-José. Augusto Minarelil; Conselheiros: Aiítonio Garbeliní
Júnior, Orlando de Aimeidá Filho e Ricardo Melantônio; Conselho Consultivo: coordenador Wilson João Zampíeri;
conselheiros: Carlos Eduardo Moreira Ferreira,: César Gomes de Mello, Gaudêncío Torquato, .Humberto Casagrande
Neto» l verte Senise Perreiraj João Gutlnerrne Sabino OmettOj Joaquim Pedro. Villaça, de Souza Campos, José Vicente;
Liz Colí Cabral Nogueira, Ney Edson Prado, Rogério Amato, Sebastião Misiara o 'Wander Soares; Conselho Fisca.l;
coordenador Antònmho Marmo Trcvisan, Membros Titulares: José Frugis e José. Maria Chapina Alcazar; Membro
Suplente: Geuma Campos do Nascimento; GestSó Executiva: presidente executivo Luiz Gonzaga Bertellí e
superintendente. de.Âssmríosinstitucionais.e/OTjNeusa Helena Métiezes-

Instalada a Assembleia, de acordo com o Estatuto Vigente, o presidente do Conselho de Administração, Ruy Martins
Alteiifclder Silva, renovou os cumprimentos e:.a£radec!mentòs pelas presenças e justificou as seguintes ausências, por
compromissos inadiáveis: presidenta emérito, Paulo Nathanaei Pereira de Souza e conselheira do Conselho
Consultivo, Gesjjer de Oliveira. 'Em seguida, convidou a superintendente de assuntos institucionais e KH, Neusa Helena
Menezes para secretariá-lo.

Dando início .aps trabalhos, o prexicfeiae Rty. procedeu à. jèjtura da carta de convocação e dos artigos do Estatuto que
tratam da Eleição dos órgãos da governança corporativa .da instituição. A carta de. eoiivocação enviada aos integrantes
da Assembleia Geral dó CIEE foi assim redigida: "jYíw lermos ao (}Ua dispõem .as artigos 22, 27, Inciso Jl a 2$, Inciso
Hl do Extaluío vigente, yimos ca»v(da-!a$ para a ASSEMBLEIA. GERtlL ORDINÁRIA do CJEE São Paulo, o
realizar-se no dia Òí de abril de 2Q15 (4"feífa)j na yala dás Assembleias dá Espaço Saciocullureil, á Rita Tab-apuã, n"
445 - 9" andar, em prífoeim co.nvocqgõQ, às ShSÕmm. e, etn segunda convocação, às P/jom^ para discutir e deliberar
sobre a seguinte ardem ao dia:: L Abertura, pato presidente- do Conselho de. Administração; 2. Eleição do Conselho de
AffmitttitraçSo e, dentre os Eleitos, p 'seu Presldenie, os Vica-Prèsidentas; Conselho Consultivo e Conselho Fiscal
pura o Iríênio cltí20l5-20IS".

Item I -Abertura - O presidetrte Riy teceulbreVes palavras aos amigos e colegas da governança do.CJBE, informando
que este é o seu segundo mandato à Sente do CoBsclh.o de Administração, a cujos companheiros agradeceu e registrou
a salislação por ter convivido nestes .últimos sois anos, tendo contado .com nomes notáveis e colegas leais, permitindo
compartilhar as estratégias m> Conselho d.e. Administração. Agradeceu também aos colegas do Conselho Fiscal, que
deram a. sua colaboração fiscalizando as contas da entidade e aos conselheiros do Conselho Consultivo pela
colaboração prestada ao CIEB* Ainda agradeceu aos. Membros Fundadores, ao? Presidentes Eméritos e à Gestão
Executiva. liderada com raro brilhantismo por Luís Gonzaga BerteU^ bem como & sua equipe de profissionais, em
consonância emrt as direcrizcs da Governança Corporativa, .pumatérk de sua autoria, publicada na Revista Agitação
sob o título "O para-bríxa e o retrovisor", que é urna prestação,.tie contas da sua governança e da sua gestão,
comprovando o acerto da escolha da governança corporativa! como moclelo de gestão do C1BB. .Declarou, que se orgulha
de (er exercido os dois mandatos como presidente do Cdnseiho^de Administração e.que se .dedicou à causa da entidade,
cujos resultados até agora alcançados semprao motivaram- Não^tem dúvidas de que o trabalhpientre Os Conselhos do
CIEE, junto com a Gestão .Executiva possibilitarão a coraínuidade dos\est)Hados na. s>fe/missão díe promover a;
integração ao mercado deírabalho, até agora aÍcancadpsA,,^fi K V

Ruo.Tabapua, 540 - Itaim Bibi
São Paulo/SP - Brasil

CEP 04533-001
Tei.: (OXX11) 3040-9800
Fax: (OXX1 T) 3040-9900

www.ojee.wg.br
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Em seguida, anunciou aos presentes que passaria â ser tratado'' o. Item J, da ordem do. dia.- "Eleição dó Conselho de
Administração e, dentre os eleitos, a seu Presidente, os Viçe^Presidentes; Conselho Consultivo e Conselho Fiscal'para
o triénio de 20J5^20J8", Inicialmente, Informou ter recebido sugestão analisada ontem na reunião do Conselho de
Administração, para ser prestada uma justa homenagem à conselheira do Cotiselho Consultivo, Yvonne Copuano, por
tudo o que fez ao CIEB. O Conselho de .Administração decidiu outorgar-lhe o título de; Membro Honorário do
CIEÉ, decisão referendada por aplausos -de todos os presentes .de$ta Assembleia. Com, isso, abre^-se uma vaga no
Conselho Consultivo, tendo o Cútiseíno de Administração decidido que o Luiz Gonzaga Seríelli passaria a integrar o
aludido Conselho Consultivo. Submetida a proposta aos presentes, -foi por tpdos aprovada.

Neste mooiento, o conselheiro .Rogério Amata pediu a palavra para propor o nome de Luiz Gonzaga Beríelli para
substituir p prBsidenfs .Ruy no Conselho tle A,dniinístraçSò, afirmando que a casa iíiorecis essa continuidade da eficiente
gestão corporativa. O pfesídetite Ruy aftrmoa que essa )ndícacao.:do conselheiro Rogério Amátó vem. de encontro às
outras indicações recebidas, no mesmo sentido. Assim, propôs que.a nova composição do Cónselho.de AdroinístracSo
para o triénio l&Õ4.20l5al5,04.20184íç8SSQassiihcomposía:

v' Presidente: Lurz. Gonzaga Bertelli;
S Vice-presidentesz Wâlter Panganíello .Maferoviteh {]" vièe); António Jacinto Caleiro Palma (2° vjce); e José

Augusto Minarelll (3° vice)*
•S Conselheiro?, António. Oarbolíní Júnior, Orlando.de Almejda Filho e Ricardo Melantônio.

Consultou a Assembleia Gérálsií todos, estavam, de.-ácord.o» tendo sido todos eleitos por aclamação, Q presidente, Ruy
cumprimentou Ltàs. Gonzaga Bertellir desejando-lhe sucesso e> Igualmente» aosdemals Yícese Cotisajhtiíros.

A seguir, passou a tratar dá eleíçâò do Còriselhó Kscalj cuja rèspótisabililiaíle será analisar as contas e balanços do
CIBB, no próximo triénio. Informou que recebeu .as seguintes indícaçõesí Eduafdo Pòçetti, Sérgio Apfobato Machado e
Addmo JZmerenciano. .Antes de submeter â votaçjío, agrarJeceo os que participaram :no mandato que se.finda, e.que não
continuarão no Conselho Fiscal, Indagoúse todos estavam de acordo com os ríomes indicados ou.se teriam algum outro
nome a sugerir. Como não houve- manifestações ,fe com Unia.salva dç palmast ficou assim composto o Conselho .Fiscal
do CIEE para o triénio KJ.04.2015 a 15.€4.2ôt8:

/ Meinbros Titulares; coordenador Antoninho Marmo Trevisan, Eduardo Pòcettf e José Maria Chapina Alcazar;
•S Membrflí Suplentes: Adelmo Bmerertciano, José Frugís e SérgTó Aprobato Machado.

Passou a palavra ao coordenador do Cons&lho Fiscal, Antonifiho Mtíttno Trevisan, que agradeceu a colaboração dos
três Membros-do Conselho Hscal que n3o contimtarão no mandato 2015-2018,. Esclareceu que manteve reunião com os
Auditores Independentes sobre ò BaJartço. do ÇIEB, encerrado cm 31.12^034, ó qual lòi aprovado, sem ressalvas.
Agradeceu & sua partíeipaçSo nas reuníSes do Cojjselho de Administração, que lhe permitiu acompanhar a gestão4

conduzida peto presidente Ruy de forma .eq uil ibrida, ponderada e consensual para resolver eventuais confl i tos.

Por fim, o presidente da Assembleia passou a trajar da eleição do Conselho Consultivo, passando a palavra ao seu atual
coordenador Wilson JoSo Zampierí. Com a palawa, o coordenador Zampieri agradeceu a oportunidade de ser\'ir .ao
Conselho Consultivo e de participar das reuniões do Conselho de Administração.. Informou .que o coordenador do
Conselho Consultivo pode ser reeleito apenas uma vez, e que, portanto, não poderá continuar exercendo essa nobre
missão. Indicou o conselheiro Humberto Casagrandu Neto para sucedê-lo como coordenador do Conselho Consultivo,
.no próximo triénio» Submetida a. indicação à votação pelosApresentes, obteve tmâaime aprovação. Ficou, assim, a
composiclIQ tio Conselho Consultivo para o triénio I6-04

Coordenador, Humberto Casagrande fteio
•/ Conselheiro^ Adhémar César Ribeiro, Ana M

de Mello, ÉIcJo Aníbal de L-ucca, dom
Oliveira, Iveíte Senise Ferreira, João Guiíhe
Marcos Troyjo, Ney Edson Prado, '
Coelho Monteiro Filho, Wándef Soares, Wfl
Magno Araujo. Robert John Ván Dijk, e TaSlu'

arlós 'Eduardo..Morara Ferreira, César Gomes
Figueiredo, Gaudêncto Torquato, Gesner de

^>sé Vicente, L,iz Colí Cabral "Nogueira,
ijlva, Rogério Amato, Tácito Barbosa

iguetredo FejjS: dtt Andrade, Jnstíno
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Passada a palavra ao coordenador eleito do Conselho Consultivo Humberto Casagrande Neto, Inicialmente,
cumprimentou o presidente Ruy pela cõnduçãoirifbanté dos dois mandatos no Conselho de Administração e desejou
toa sorte à nova gestSo. Com humildade, aceita a missSo de coordenador da Conselho Consultivo, que conta com
nomes ilustres c terá muito a aprender. .Pretendo realizar reuniões trimestrais e espera receber sugestões de temas para as
pautas, considerando o Concelho Consultivo ura elo com o Conselho de Administração, para encaminhamento de
sugestões, definir caminhos e estratégias. Agradeceu a confiança de todos, cumprimentando os que. -saem £ os que
passarão a integrar este importante'Conselho-Consultivo.

Depois, de acordo com o parágrafo única do artigo .30 do Estatuto do CÍEE, o presidente da Assembleia submeteu à
aprovação proposta no sentido dfr que. todos os- membros ora eleitos, consíderar-se-So automaticamente empossados no
próximo dia 16 de.abril de 2pj,5, para o cumprimento do $e.u mandato para o triénio de 16.04.2015 a 15.04.2018.

>ícste momento, o presidente 4a Àssvtnbhia, RyyMartins AHenfeMer Silva/ esclareceu que passa a integrar o quadro de
Presidentes Eméritos db C3EE e que continuará opinando sobre e' ácorttpa.nhan.dó as atívidades da instituição. Solicitou
para manifestar-se o conselheiro Gáudêncio Torquato «.sendo-lhe permitido, expressou os cumprimentos e aplausos à
gestão que se concluí, na certeza de que o sucesso da casa se deve aos presidentes Rty ç jBertelli, pela disciplina,
equilíbrio e merecimento. Deseja que os próximos tempos sejam, profícuos, tecendo comentários sobre a atol situação
económica e social do Brasil,

Depois, Qyjce-pffisíderíi& do Conselho de Administração, AntónioJacinto Caleiro Pàlrria, eieito para o triénio 2015-
2018, desejou s.e manifestar,. Informou ter-conheçido, há 20 anos o Lutz Gonzaga B.ertslli, desde quando o mesmo fo í.
convidado para ser o presidente executivo do CIB& em substituição aoprof, Victorio D'Ao\nlla Paltnieri, falecido ent
julho de 1995, Nestes anos todos, conviveu muito próximo ao Luiz Gonzaga BertéUi, agradecendo muito' a ete pela sua
determinação, agradecimentos extensivos a toda a'sua equipe de profissionais. Registrou a sua alegria de ter como seu
amigo Liriz Gonzaga Bartellij que passará a ocupar a presidência do Conselho de Administração, parabenizando-o e
desejando que continue colaborando muito pcJo CÍEE tjue ajwdoti a. fundar.

A conselheira hette Semsa propôs que ibsse aprovado voto de louvor ao presidente Rtty Martins Altenfeider Silva, em
sua gestUo como presidente do 'Conselho de Administr<içãot elevando .a um novo patamar de reconhecimento as
atividades: do CÍEE,

Também registrou cumprimentos; ao presidente Lviz Gonzaga ffertelli, aujcíliado pelos seus assessores que integram a
GestSo Executiva do ClfiE, com a.certeza de que duplicara a.cpmpctêhcia com que sempre dirigiu o CÍEE, ago.ro como
Presidente do Conselho de Administração. Como houve mudanças na composição dos Conselhos do CÍEE, para o
próximo triénio, solicitou.' que fosse encaminhada cópia dá ata desta. Assembleia para que todos tomassem conhecimento
dos conselheiros que, no próximo triénio, integrarão os Consclhos;do CíEB. Agradeceu a sua recondução ao Conselho
Consultivo, declarando-.se pronta a. continuar colaborando no que puder.

Por fim,, o presidenta da asseniblaifi, Ruy Martins Ãlietjfelder Silva, passou a palavra ao Presidente do Conselho de
Administração recém eleiío, Luiz Gonzaga Bertelli. Com a palavra, o recém ehito presidente do Conselho de
Âdministraçã.o, Lnâz Gonzaga Bsnelli, cumprimentou todos os presentes, agradecendo a confiança, depositada em sua
pessoa, certa de que poderá contar sempre com a splida:rieds.de dos Membros Fundadores, Membros Honorários,
Presidentes Eméritos e 'Beneméritos do C/EÈ, bem como, com o apoio e empenho pôr. parte dos companheiros que
integrarão os Conselhos de Administração, Consultivo' e 'Fiscal, durante «. triCnio 2015/2018, Informou .que a sua
eleição a Presidente -voluntário, do Coiíselho ile. Administração co.taçlde coíti os 51. anos de fundação do CiEE, em cujo
período a entidade se consolidou em tocfô o território naciOjnál, cujos programas de Aprendizagem e Estágio se
confirmaram como a mais efic^s fcrramfenta de inclusão sçciál dajaveiitude. estudantil.. Expôs todos os serviços sociais
Implantados cm sua. gestSo, oferecidos, gratuitamente, a tódajà^comonidade,.Ao ser eleito nesta, manhã, à Presidência do
Conselho, de Administração, orgiíllish-se por ter materiaJiiadd os^objetivos^ístatutários Idealizados pelos Fundadores da
entidade,, bem como pela efètivação' dtjs procedimento^ opçracibçais e pòr>vtcr ímpía^iado .aStBlelhorcs práticas de
gçvernançii corporativa no CÍEB,
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Após os palavras do novo presidente ao Conselho--dá Administração, Luiz Gonzaga Berlelli, o presidente .da
assembleia, Ruy Martins Atíenfelder Silva^ :propôs que os. conselheiros dos Conselhos Coiisultiyo e 'Fiscal que não
permanecerão em tais cargos no próximo triénio, passeni à categoria, de Membros Honorários tio CEEB, peios
stgnffíoativps préstímps â instituição. SSo eies: Conselho Gonsnlttyo: Flávio Fava de Moraes, Hermánn Heineniann
Wever, Joaquim Pedro Vitlaça de. Souza 'Campos e Sebastião Mísiura. Conselho Fiscal; Geiima Campos do
Nascimento e Shoíd Motoyama, Submetida: a píoposta. aos conselheiros piesentesv foi a mesma unanimemente aprovada.

Feito isso, opresidetife da Assembleia, Ruy Martins Álteinfeldér Silva, agradeceu as presenças e colaboração de to d os,
dando por encerrada «sta-sessão.

São ÍPauto, 01 de abrfl de 2015,

Ruy Martins. Alten
Presidente d3~

OAB/SP vn.-S.6l9

Presi.dcntc_do..gQ
• OAB/SP n" 16.47'6

Ncusa HefSná Menéá
rrétána da Assembleia
OAB/SP n" 31.666

& Cartório do 11? Tabelião de Notas da São Paulo
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QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO CONSULTIVO E

DO CONSELHO FISCAL DO CIEE

Mandato pam o período, dê 16/041^15 a 15/04/2018

Conselho de. A dmlnistração

Presidente: Luiz Gonzaga Bertéili, brasileiro, .casado, advogado, jornalista e consultor de empresas, portador da cédula
de identidade RO n" 1.747.022 - SSP/SP e CPFMF sob o:n° 011:310.608-45, domiciliado nesta capital, à Rua da
Consolação, n°3688-ap. 902-CEP: 01416-0:00-Fone:(l 1)3040-9952.

Yice-Presidente: Wálíer Fanganjctla Maiérovitch,. brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG
Tf 3.47L232-SSP/SP e CPF/MF sob. o n° 6Q9'.943,20S-68, domiciliado nesta capital, à Rua João Moura, 1.663 -
Pinheiros-CEP: 05412-0.03 -Fone: (1.|).3672-ÍSS4.

Vicç-Prcsid.c:níc: António Jacinto Caleiro Pátoa:, .brasileiro^ casado advogado, portador dá cédula de identidade RG n°
3.S59.064-SSP/SP e CPF/MF sob o a" H 6.98S.708-25, domiciliado nesta capital, à"Rua Jerpnimo.da Veiga, 164-9*
andar - Jardim Europa - GEP: 0453S-000 - Fone: (11) 3'078-3103.

Vice-Presideníc: José Augusto Jyfiharellij brasifeíro, casado, pedagogo e educador, portador da cédula de identidade
RG n" 3.J83.020-SSP/SP e CPF/MF sob n° 045;633,958-205 dçmieiííado nesta capitai, à Av. Paulista, n" 1499 - 12°
andar- cj, 1204 - CEP; 01311-92.S -Fone: (l!) 325:̂ 1788.

Conselheiro; Aníonio GarbèlM Jímíar, brásiteifó; casado., advogado, portador da cédtiia de identidade RG n"
1.215.501-SSP/PR e CPP/MF sob o n" 09.1,502.518^30, domiciliado nesta capital, à Rua Tabapuã, n" 8] - 4° andar -
JtaimBibi-CEP: 0.4533-01.0-Fone: (Í 1)37Ò4'98í(0.

Conselheiro; Orlando de Almeida Filho, brasite.iro, casado, advogado» portador da cédula de identidade RG n°
4,557.496-SSP e CPF/MF sob o n" 050.094.648-53, domicipado nesta capital, à Rua São:Bento, n" 405 - 26° andar-
Centro-CE'F:OlOl.l-100-Fone: (l í)3397-3663.

Conselheiro: Ricardo Melantonio» brasileiro, casado, ;adyoga'do, portador da cédula de identidade RG :n° 5.887.970-
SSP/SP e CPF/MF sob O 73° 012.243.09S-04, cora escritório, nesta capital, ã Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2229 - 2°
mídar-cj. 22-Jd. Paulistano-CEP: 0!452.TOO.O-Fòrle: (11)381:9-0848.

Conselho Consultivo

Conselheiro: Adbemar César 'Ribeiro, brasileiro, casado; administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG n° 2.502.322-6-SSP/SP c CPF/MF sob.o n° 002.368378^4^doíníc51íado nesta capital, ã Av. Brigadeiro Faria Lima
n° 1739 - .8" andar - Jd Paulista - CEP: O! 452-001 - Fone: //l) 3 093HJ030.

Conselheira: Ana Maria Vilela Igel, brasileira, viúva, ernlhesária, poiíadora da cédula de identidade RG n°;2.82K4yl-
SSP/SP e CPF/MF sob o rf 503.400^08-^2, domicttiada\^esta capita^ à. àija Prol" Artur Ramos, 405 - 17°/wd/r -
Jardim Paulistano - CEP; 0145*1-03.1»
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Conselheiro: Carlos Eduardo Moreira Ferreira, brastkira, casado» advogado, portador da cédula de identidade RG n*
2. 121.199-1 SSP/SF e CPFMF sob o n° 004.578.928-20, domiciliado nesta capital, ã Av. Brigadeiro Faria Lima, 20.12
- 12° andar - cj. 122/1 24 - CEPt 01451-9 í 9 - Fone: (l I) 3032.01 81

Conselheiro: César Gomes de Mello, brasileiro, casado, professor e administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG n" 4.588.S78-E - SSP/S.P e CPF/MF sob o n* 528.515.918-00, domiciliado .ern Banieri, à Alameda
Madeira, ji° 258 - cj. 62 - Alpliaville ~ CEP: 06454-0 10 - Fone: (l j) 41 33-0333.

Conselheiro: JSlcio Aníbal de Lucca, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da céduta de identidade
RG n" 3.330.948-6-SSP/SP e CPP/MF' sob o n° 200.745.348-49, domiciliado nesta capital, à Alameda dos Quinimuras,
n" 187-PíanaltoPauÍista-CEP:04068-9QQ-Fone:(ÍI)2847-9990,

Conselheiro: dom Fernando António Figueiredo, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador da céduta de identidade RG n°
52,352.6 1 6-7-SSP/SP « CPF/MF sob o n' 31 8,938.057-00, domiciliado nesta capital, à Av, Mascote, 1145 ~ CEP:
04363-001 -fone: 5564-3550/2821-8700.

Conselheiro: Francisco Gaud£qcio Torquato do Rego, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de
identidade RG-tf> 5,027.582-3-SSP o CPF/MF sob o n" 068.119.578-91, domiciliado nesta capital, à Alameda Iraé, n"
620 - 12° andar- cjs. 1 23/124 - Moerna-CEP: 04075-000 - Fone: (l J) 5051-31 Í4.

Conselheiro: Gesner José de Oliveira Pilho, brasileiro, casado, professor e economista, portador da cédula de
identidade RG n" 6.968,228 e CPF/MF sob o n° 013.784.028-47, domiciliado nesta capita), á Rua Costa Carvaího, 300 -
Pinheiros- CEP: 05429-900- Fone; (l 1) 3388-8200.

Conselheira: Iv«tte Sctiise Ferreira, brasileira, casada, advogada e professora, portadora da cécfuta de identidade RG .n"
1.677.444-SSP/SP e CPF/MF sob n° 233.822.1 08-78, domiciliada neste capital, à "Rua Senador Feijó, ^176-10° andar
- Centro - CEP: 01006-000- Fone: (l 1} 3292-7633.

Conselheiro: João Guilherme Sabino Ometto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de
identidade R,G. n° 3.426.053-5-SSP/SP e CPF/MF sob o n° 027.686,588-04, domiciliado nesta capital, à Rua
Guilherme Flausino Gomes, n" 61 - Brooklín Novo-CEP: 04575-060 - FOBC: (l 1) 2.105-4101 ,

Coosdheiro: José Vicente, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de.identidade RG n° 1 5.257.420-SSP/SP e
CPP/MF sob o n" 001.902.118-65, domiciliado nesta capital e com escritório, à Av. Santos Dumont, 843 - Ponte.
Pequena- São Paulo- SP - CEP: 01 101-000 -fone: 9865-0934.

Conselheira: Llí. Colí Cabral Nogueira, brasileira, viúva, advogada, portadora da cédula de identidade HG n°
2.696.637-2-SSP/SP e CPF/MF sob TI" 901 aS8.26"8-QO, domiciliada nesta capital, â Rua Joaquim José Esteves, n° 60 -
ap. 1 52-C - Edifício Santa Maria - Alto da .Boa Vista - CEP: 04740-000 - Fone: (l 1) 5521-5595.

Conselheiro; Marcos Prado Troyjo, brasileiro, casado, Economista, Sociólogo, Doutor em Sociologia das Relações,
portador da cédula de identidade R.G. n" I4J93-889-4-SSP/SP e CPP/MF sob n° 099.704.758-51, domiciliada, nesta
capital à Rua Ramos Batísía, 444 - J l °andar - Vila Olfopja - CEP: 04552-020 - Fone: (l t) 2126-5228.

Conselheiro: »oy Edson Prado, brasileiro, casado, jurista, p^-tadortfe^cédyla de identidade R.G n° U 69.923-SSP/SP
" ' " °CPF/MF sob o ti" 007.425.54S-72, domiciliado nisto, capita

-CEP: 01451-001 - Fone: (l 1) 3031-0213', r
à Av.' Brigadeiro Faria Uma, n" 1234 - 16° andar - cj. 163

ConscJbeiro; Nortor* Glabes Lábes, brasileiro, caçado, atívágado, portador dá\ódula.de identidade RG ri° 3.5JÍ
SSP/SP e CPF/KíF sob o n" 1.1IM 0.008-87, doj^cSliad^ne^ta çapièl^ .àAv. ía\listíi,;.n0 1415 -A" ándar^-
CEP: 01331-200 - Fone; (II) 3265-554 L



CENTRO DE INfêGRAÇÂO

} PESSOAS

HABR.g 637582
1CROFILME

Conselheiro: Ozires Silvo, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, jxirtadòr da cédula de identidade .RG n°
1.136 ,713~SSP/SP e CPP/MF sob o n" O38.557,868-34; domiciliado nesta capital, à Rua Jesuíno Arruda, 583 - ap. 71 -
Itaim Bibi - CEP: 04532-081 - Fone: (] 1) 3167-6544,

Conselheiro: Rogério "Pinto Coeíbo Amato, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG if 2.901,651,-4-SSP/SP .e CPP/WFsob: o tí 283,877J3S-49, domiciliado nesta capital, ã Rwa Rui
Barbosa, 377~y andar-Bete Vista-CEP; 01326-010-Fone: (l 1)3262-0944.

Conselheiro: Tácito garbosa Monteiro Coelho Fílho, brasileiro; casado, advogado, portador da cédula de identidade
RG.n" 6.51,7.952,-SSP/SP e ; CPF/MF sob Q n* 022.278.598-S?, domiciliado .nesta, capital, à Rua Jguatemi, 192-21°
andar-cjs.,2i:2/214-]:taimBibÍ-CEP:'QÍ45.^ÒJÒ-Fpne: (i;i)3Ô.71-lÒ5S.

Conseltieiro; V/ander Soares, brasileiro, casado, economista e profesor, portador da cédula de identidade R.G n"
9,474.820-SSP/SP e CPF/MF sob o ff 000:164.'056^4S», domiciliado nesta capital, à Rua Gabriel dos Santos, n" 423 -
25°andar- Higiénópolis-CBP: 01231-011 -Fone; (11)3825-9751,

Cooselhelro: Wilson JoSo Zampíén, brasileiro, casado, professor de física e pedagogo, portador dn ccdulà de
identidade RG n° 2,102_522 - SSP/SP e CPFMF sob o n° 028.378.468-72; domiciliado em Jiíndiaf, à Av. Luiz Gonzaga
Martins GuitnarSes, 01 -bl. 02-17° andar- ap. 171 - Jd. Campos El(seos-CEP; 13209-770.

Conselheira: Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, brasiíéira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG
n" 4.441.962-SSP/SP e CPF7MF sob o tf 011.009.258-04, residente-è domiciliada nesta capital, à Ru» Alameda Franca,
n° 139-ap.71-CEP; 01422-000-Fone: (11)3255-5466,

Conselheiro: Justinó Magno. Araújo, brasileiro, casado, desembargador aposentado e professor de Direto, portador do
RG n° 402..163-0-SSP/SP e CPF/MF sob o n" 083.992.988^91, resjdente e domiciliado nesta capital, à Rua Ilhéus, 1,61 -
Sumarê-CEP: ÕI251-030-Fon3;(l.í) 3862-9789".

Conselheiro: Robert Jolm Van Dij.k, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG n" 6.729.594-SSP/SP e CP.F/ME sob o n° 040.330.638-89, residente e domiciliado nesta capital^ à Rua Domingos
Fernandes, 25.1 - ap. 41.- Vila NomConceição- CEP:.04509tOl.O -Fone: (11) 5171-5063,

Conselheira: Tailulah Kobayashí de Andrade Carvalho, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de
identidade RO n° 3.573.991-5 - SSP/SP e CPF/MF sob o n° 466.340.708-06, residente e domiciitada nesta capital, à
Rua Dona Maria Paula, n" 35, l O" andar- Bela Vista - CEP: OÍ3!9-9p3 - Fone: (l l) 3291-4868,

Conselho Fiscal

Membro Titular; Antonínho Marmo Trevisan,,brasileiro, casado, graduado em .ciências contábeis, portador da ccduia
de. identidade R.G n" 4.408,685-SSP/SP è CPF/MF. sob. õ n° 0$&444.6m-04, âomiciliado nesta capital, à Rua Bela
Cintra, 934-1 í° andar - CenraeEra César-.CEP: Ôl451-000/ÍFone?(ll). 3138-5002.

j -,
Membro Titular;. Eduardo Augusto Rocha Pocelti, bíasíleiro, casado, auditor independente, portador do RG n°
5.610.378 - SSP/SP e CPF/MF sob o :n°' 837.46536S-p4, |iomicílifldo nesta .capitai,, às :R«a Wísard 192,. apto 102 -
CEP: 05434-QOO - Fone; (l 1) 3372-Í223.

Môtnbro Tituia.r; José. Maria, Chapiná. Alcazar, brasjM
<$.323.08<;,ií-SSP/SP « CPP/MFsob o n" 323̂ ,678-15,
- Vila Maríaná - CEP: 04040-03 í - Foneí^X) 3304-640

asado, contàdort porôídor da cdduia dç identidade RG n°
s nesta capital, e corçi escritório à Rua.;Loefgreen, Í387
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L
Membro Suplente: José Frugís, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RQ n° 950.827-2 -
SSP/ SP e- CPEMF sob o n" 00(5.611,808 59, residente:nesta capital é com escritório a Rua António DÍNapoli, I.5Ó
Parada de Taipas/SP - CEP: 02987-030 -Fone: 3022-588279689-2952

Membro Suplente: Sérgio Approbato Machado, brasileiro,.casàdo, contador e administrador de empresas, portador da
cédula d<i identidade R<3 tf .4702782 SSP/SP e ÇPF/MF sob. ;0.n° 007,013,738-22, domiciliado nesta capital, á Av.
Tiradent.es, 960 - CEP: 01102-000 -Fpiie: (l 1) 3.304-4403 / (11) 941ÍO-S467.

Membro Suplente: Adelmo Bmerenciano, brasileiro., çasadOj^actVogado, portador da cédula .de identidade B.G n°
15.304.919-4 e CPF/MF sob o n° 055.64A9SS-56, domicil.tatfohesta capital, à Av. Paulista J.842, 17° andar - CEP:
OÍ3lO-200-Fo.nc;Cll}2I23-45ÔO,



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASíL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
61.600.839/0001-55

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
CADASTRAL

9ITlI&rÃn DATA DE ABERTURA
bUUA^AU 30/08/1966

NOME EMPRESARIAL
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E.

TITULO OO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*•*.•*'.*.•*.*:•**

-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATÍV IDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 -Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
RTABAPUA

CEP
04.533-001

ENDEREÇO ÊLETRÔNICO

NUMERO
540

8A1RROÍDISTR1TO MUNICtPtO
ITAJM BIBI SÃO PAULO

TELEFONE

COMPLEMENTO

UF
SP

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA PA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/02/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
t*******

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
**>•*****

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

Emitido no dia 01/02/2018 às 09:00:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Consulta Pública ao Cadesp https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(2ntoup45s35bjr45d5pwpc..

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Estabelecimento

IE: 111.554.262.117

CNP3: 61.600.839/0001-55

Nome Empresarial: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE

Nome Fantasia: CIEE

Natureza Jurídica: Associação Privada

Endereço

Logradouro: RUA TABAPUA

N°: 540

CEP: 04.533-001

Municfpio: SÃO PAULO

Complemento:

Bairro: ITAIM BIBI

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral:
17/10/1986

Ocorrência Fiscal: Ativa

_ . , . - NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
Reg,me de Apuração: ApURAÇÃO

Atividade Económica: Serviços de assistência social sem alojamento

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF- 03/02/2011

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016

A Situação Cadastral ATIVO implica que o estabelecimento está HABILITADO a realizar
operações como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastral
diferente de ATIVO é considerada NÃO HABILITADA a realizar operações como
contribuinte do ICMS e, portanto, não deve constar em documentos fiscais que acobertem
operações com ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do
Brasil íwww.receita.fazenda.aov.brt poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços
como consumidora final.

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios
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20/12/2017

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

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

1. constam débitos 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 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:56 do dia 20/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2018.
Código de controle da certidão: C37A.02A7.BC4E.8D1D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.600.839

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos.os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada. ' • , ' •

Certidão n° 17671076 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/01/201811:13:41 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



(PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0310210 - 2017

CPF/CNPJ Raiz: 61.600.839/

Contribuinte: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE

Liberação: 25/09/2017

Validade: 24/03/2018

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funciona;

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA,

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento -TFE"
* / ~^^ir "** *

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSSg^c^dência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Ben

Unidades Tributárias:

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 13:31:12 horas do dia 26/9/2017 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EB090F98

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf



DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 1.121.393-0

CCM 2.698.296-0

CCM 2.700.258-6

CCM 2.838.763-5

CCM 2.838.769-4

CCM 3.553.691-8

CCM 4.163.125-0

CCM 4.574.326-6

CCM 4.781.511-6

CCM 4.781.517-5

CCM 4.781.534-5

CCM 4.792.965-0

CCM 4.808.720-3

CCM 4.937.458-3

CCM 4.938.129-6

CCM 4.946.645-3

CCM 5.190.742-9

CCM 5.520.932-7

CCM 9.481.264-0

CCM 9.357.758-3

CCM 2.118.662-6

CCM 2.951.628-5

CCM 3.541.193-7

CCM 4.781.528-0

CCM 4.792.963-4

CCM 5.138.784-0

CCM 4.808.715-'

CCM 5.190.738-0

CCM 5.382.639-6

Inicio atv :04/06/1964 (R TABAPUA, 540 - CEP: 04533-001 )

Inicio atv :18/02/1998 (R TABAPUA, 500 - CEP: 04533-001 )

Inicio atv :03/06/1998 (R GENEBRA, 57 - CEP: 01316-010 )

inicio atv :16/06/1999 (R TABAPUA, 516 - CEP: 04533-001 )

• Inicio atv :16/06/1999 (R TABAPUA, 684 - CEP: 04533-002)

• Inicio atv :20/06/2006 (R TABAPUA, 445 - CEP: 04533-001 )

• Inicio atv :21/09/2010 (R AGUIAR DE BARROS, 45 - CEP: 01316-0

inicio atv :02/07/2012 (R DR BACELAR, 1080 - CEP: 04026^

Inicio atv :09/11/2012 (RTAQUARI, 546- CEP: 03166-000 ) j

• Inicio atv :09/11/2012 (R AMADOR BUENO, 389 - CEP:OJ75'

• Inicio atv :09/11/2012 (R VOLUNTÁRIOS DA PATRIA,f257jjlEPl 02011-000 )

• Inicio atv :09/11/2012 (AV DR. USSIEL GIRILO, 22á§j|EP?8|®T)-06u )

• Inicio atv :09/11/2012 (R DA CONSOLAÇÃO, 8ááfflCEPS&g02-000)

• Inicio atv :09/11/2012 (AV MARQUES DE SÃO VICENTO, 3001,- CEP: 05036-040 )
1 .dflSU^X "

•Inicio atv :09/01/2013 (R MONTE ALEG^O^ffiP: 05014-901') _

• Inicio atv :09/11/2012 (ES DO C^MPO*^O J677 -CEP: 05777-001 )

63-CEP:04117r090-)

Inicio atv :23/06/2016 (R TABAPUAlfa|9*-"^EP: 04533-011 )
Jr 'm.

Inicio atv :23/09/1987 (R AKAUJO, grf*- CEP: 01220-020 - Cancelado em: 28/06/1991)

Inicio atv :01/09/198§tffi^ GEffesABRDIM, 160 - CEP. 01223-010 - Cancelado em: 05/09/1995)

Inicio atv :19/08/199W |̂gRAL JARDIM, 272 "̂CEP. 01223-010 - Cancelado em: 18/06/1996)

Inicio atv :09/oâf||m (I1|ABAPUA, 500 í-CEPí 04533-OOf - Cancelado em: 07/03/2007)

Inicio atv :2Q8/20c8|jR BARÃO DE MONTE'SANTO',"426 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 31/07/2007)

R MARQUES DE PARANAGUÁ, 111 - CEP: 01301-000 - Cancelado em: 14/10/2013)

b/2012 (R GIL DE OLIVEIRA, 91 - CEP: 03509-020 - Cancelado em: 14/10/2013)

3/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 477- CEP: 04532-011 - Cancelado em: 26/02/2015)

/02/2013 (R BARÃO DE MONTE SANTO, 425 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 11/11/2015)

:23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 28/12/2016)

Inicio atv :11/11/2015 (R BANDEIRA PAULISTA, 530 - CEP: 04532-001 - Cancelado em: 05/05/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n" 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 13:31:12 horas do dia 26/9/2017 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EB090F98

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf



SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,j
http://www.prefeitura.sp. gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n" 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 13:31:12 horas do dia 26/9/2017 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EB090F98

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf



11/01/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4481609&VARPessoa=4481609&VARUf^S.

CAIXA
CAIXA ECO NÒM IÇA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61600839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: RTABAPUA 540 / ITAIM BIBI / SÃO PAULO / SP / 4533-001

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/01/2018 a 07/02/2018

Certificação Número: 2018010905202567422040

Informação obtida em 11/01/2018, às 11:06:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprirnirPapeI.asp?VARPessoaMatriz=4481609&VARPessoa=4481609&VARUfi=SP&VAR... 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão n° : 144065473/2018
Expedição: 01/02/2018, às 14:18:13

Validade: 30/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
6 1 . 6 0 0 . 8 3 9 / 0 0 0 1 - 5 5 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores â data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários â identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãr ios , a honorár ios , a custas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



01/02/2018 4826478

P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 024826478 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
31/01/2018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, CNPJ: 61.600.839/0001-55, conforme
indicação constante do pedido de certidão.***************************************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados osv feitos com situação em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
n° 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de fevereiro de 2018.

4826478
PEDIDO N°:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nâ 8.666., de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF:

:lazão Social / Nome:

Natureza Jurídica:

Domicílio Fiscal:

Unidade Cadastradora:

Atividade Económica:

Endereço:

Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

61.600.839/0001-55 Validade do Cadastro: 14/06/2018
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

ASSOCIAÇÃO PRIVADA

71072 - São Paulo SP

130068 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/SP

8800-6/00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
RUA TABAPUA 540 - São Paulo - SP

Consta

Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis_Yalidado_s:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 18/06/2018

FGTS Validade: 07/02/2018

INSS Validade: 18/06/2018

Trabalhista Validade: 10/07/2018 http://www.tstjus.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/02/2018

Receita Municipal Validade: 24/03/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira -Validade: 31/05/2018
índices Calculados: SG = 3.61; LG = 1.94; LC = 2.30

Património Líquido: R$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

Emitido em: 15/01/2018 10:46
CPF: 140.848.178-21 Nome: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Ass:

l de l



m
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

DECLARAÇÕES

A empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE,

inscrita no CNPJ sob n° 61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapuã, 540, Itaim, CEP:

04533-001, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo por intermédio de seu

superintendente Sr. LUIZ GUSTAVO COPPOLA, portador da Carteira de Identidade n°

16.459.046-8 e inscrito(a) no CPF n° 076.443.238-99, DECLARA, para os devidos fins,

sob as penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, que a
empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal
do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus
empregados;

c) que a empresa atende as normas do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos
na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2018.

uppola
^-Nacional

NAT



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO N° 43/16

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL DÊ CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO E O CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEÈ.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DÊ SM PAULO, inscrito no CNPJ sob n°
50.290.931/OOQ1-40, com sede na Avenida Rangel Pestana. n°. 315, Centro, São
Paulo, Capital, representado, pelo Diretor Técnico do Departamento Geral de
Administração/Senhor Carlos Eduardo Corrêa Malek, RG n°. 13;,146.149-7 e CPF n°
075,299,248-18, conforme Delegação de Competência, fixada, pela Resolução 1/97 e
Ato n° 1917/15, publicado no DOE de 8 :dè outubro1 de 2.015, .de" ora em diante
designado CONTRATANTE, e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -
CIEE, associação filantrópica dfe direito privado, sem fins lucrativos e de fins não
económicos, beneficente de assistência, social e reconhecida de utilidade pública,
inscrita no CNPJ sob n° 61.600.839/0001-55, com sede na RuáTabápuã, n° 540 -
Bairro Itaim Bibi, ^São: Paulo/SP CEP 04533-001, representado pelo seu Procurador,
legalmente constituído, Senhor Luiz Gustavo Çoppolà, RG n°, 16,459-046-8 SSP/SP,
CPF n°, 076.443,238-99, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na
forma do inciso Xlll do artigo 24 da Lei "Federai n0'8,666/93 e suas alterações, firmam
o presente contrato, conforme autonzã.çã;0, deste Tribunal de Contas contida dos autos
do TC-A 5,2:34/026/16;, com as.seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
ÒBJETO

1.1- Contratação de agente de integração de estágio visando o desenvolvimento de
atividades conjuntas para :a operaciõnaiização de^ programa de estágios curriculares
remunerados -de estudantes de nível médio è superior no âmbítj:Ndo Tribunaf de
Contas do Estado de São Paulo, de. acorclo com especiíicaç©es\ condições
constantes do Termo de. Referência, qu©integra o Anexo f deste Con\- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se

transcritos, os seguintes.documentos:
a) Anexo l-Termo de: Referência;
b) Anexo li - ORDEM DE SERVIÇO GP N°, 02/200.1:
c) Anexo 111 - RESOLUÇÃO n°, 5/93
d) A proposta comercial de 01 de Abrii de 2016,. apresentada peh-

estivessem
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CLÁUSULA SEGUNDA
CONDIÇÕES DE .EXECUÇÃO È RECEBIMENTO

2.1- Os sen/iço.s deverão ser executados conforme as especificações e: condições
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo l d.este Contrato e serão
acompanhados e fiscalizados por Comissão de Fiscalização designada pelo
CONTRATANTE., que expedirá a Autorização para. Início, dos -Serviços e os Atestados
de Realização dos Serviços;

2.1.1-Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo .atendimento
ao objeto., tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciárips decorrentes de sua execução,

2.2- As notas fiscaís/faíuras. deverão ser emitidas peta CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissão de Fiscalização,
2.3- Recebidas as Notas-Fiscais Faturas de ServiçQ: (NFFS), a Comissão de
Fiscalização terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a emissão do Atestado de
Realização dos Serviços e encaminhamento das mesmas para os devidos
pagamentos.

2.3.1-Qs Atestados de Realização dos Serviços serão emitidos, para. serviços
efetivamente: realizados è; medidos e que estiverem plenamente; de acordo com as
especificações constantes deste contrato.e- seus anexos.
2.4- A expedição dos Atestados de Realização dos Serviços pela Comissão de
Fiscalização estará subordinada, no quê' couber, ao atendimento das normas
estabelecidas peia Ordem de Serviço GP n° 02/2001 do CONTRATANTE, Anexo II
deste contrato.
2.5- A Contratada deverá executar d.íretarnente os serviços contratados, sem
transferência de responsabilidade ou subcontratação, salvo prévia e expressa
autorização deste Tribunal de Contas,

CLAUSULA TERCEIRA
DO PREÇO, DOS RECURSOS, DO REAJUSTE E DAS CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO

3.1- O CONTRATANTE efetuará,. mensalmente, ao C.I.Ê.E,, uma contribuição
institucional dê R$ 68,00 (sessenta e oito reais) por estudante/mé"s\que estiver
realizando estágio em .suas dependências, ao abrigo deste Contrato,

3.2- O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em conta çorrertie em nome
do CJ,E,E, aíravés-do Banco do Brasil S/A, Agência 336-7, conta n° 211-9\é 15
(quinze) dias contados da emissão do,Atestado de Realização;
3.3- A despesa -decorrente do presente ajuste correrá à conta de recursos
serem consignados no orçamento vigente, .onerando o elemento
33.90.39,99, Atividade 4821,

3.4- O valor da contribuição institucional será reajustado a cada
meses, a contar do mês de referência dos.preços, pela varíação
conformidade com a legislação vigente, e de acordo com a seguinr
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IPCo.

Onde:
R = Parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato .no.mês de referência .dos preços;
IPC/IPGo = variação do IPC-FIPE - índice de Preços ao Consumidor, ocorrida
entre o mês de 'referência dos preços e o mês de aplicação do reajuste.
Mês de referência dos preços: AbriI/2Qt6.

3.5- Os pagamentos respeitarão, ainda, no que couberem, as disposições da Ordem
de Serviço GP n° 02/2001 do CONTRATANTE.
3.6- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de
cobrança para a Comissão de Fiscalização.
3.7- Quando for constatada, qualquer irregularidade ha Nota Fiscai/Fatura, será
imediatamente solicitado à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou
ainda' pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Comissão de
Fiscalização no prazo de 2 (dois) dias úteis;

3.7,1- Caso a CONTRATADA não apresente "carta de correção no prazo estipulado,
o prazo para pagamento será fecontadò a .partir da .data da sua apresentação;

3.7.2-A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de
expediente no CONTRATANTE.
3.8- Havendo divergência ou; erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o
prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a
regularização 'dessa documentação.

CLAUSULA QUARTA
VIGÊNCIA

4.1- A vigência deste contrato será. de 1.2 (doze) meses a partir da, data indicada na
Autorização pàra-lnício dos Serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos até o limite .de 60 (sessenta) meses, desde que não .seja denunciado por
qualquer das partes, por escrito e com antecedência mínima de 120f(.cento e vinte)
dias de seu vencimento;

4.1.1- As prorrogações do prazo de vigência serão formalizaMasX mediante
celebração dos termos de .aditamento a. este contrato,, respeitadas ^s Condições
prescritas na Lei Federal n° 8.666/199.3;

4.1.2- A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência do
CONTRATANTE não gerará a CONTRATADA direito a qualquer gspêcie de
indenízação.

4.2- Não obstante o prazo estipulado na cláusula 4.1, a vigência contratual nos
exercícios subsequentes ao da publicação do extrato deste contratoesfera Ajeita à
condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos^pro^dp.sj nas
respectivas Leis Orçamentarias de cada exercício, para atender \ks respectivas
despesas.
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CLÁUSULA QUINTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- Executar os serviçosconforme'as espBcif iça coes e, condições estabelecidas neste
termo e seus. anexos,
5.2- Cumprir os postulados, legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
5.3- Atender, rio âmbito de suas: obrigações, os dispositivos da Ordem de. Serviço h°
02/2001, do CONTRATANTE, publicada.no DOE em 30/05/2001.
5.4- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente.
5.5- Designar por escrito, no ato da assinatura do contrato., preposto (supervisor) que
tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a. execução deste
contrato,
5.6- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação, apresentando documentação .revalidada se, no curso deste contrato,
algum documento perder á validade.
5.7- Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de
responsabilidade :ou subcontratação, salvo prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE,
5.8- Comunicar imediatamente a Comissão de Fiscalização do contrato, quaisquer
fatos ou anormalidades que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado
final dos serviços,
5S- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato,
5,10- Abster-se de veicular publicidade acerca, do: contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do Tribunal,

CLAUSULA SEXTA
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações estabelecidas n;oTermo .de Referência - Anexo i deste contrato,
o CONTRATANTE obriga-se a;
6.1- Efetuar os pagamentos nas condições e.preços pactuados.
6.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por uma Comissão de
Fiscalização formalmente designada,
6.3- Notificar, por escrito, a. ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

CLAUSULA SÉTIMA
RESCISÃO E SANÇÕES

7.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente^
ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei' Federal n
junho de 1993, atualizada pela lei federal n°, -8.883, de 8 de junho c
desde já, p CONTRATANTE a rescindir uniíateraimehte
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainc
artigos 79. e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadímplewsía..

jntrato ou a
56., de 21 de

autoriza,
contrato,

posto nos
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7.2- A CONTRATADA se sujeita à sanção, prevista no artigo 7° da Lei Federal n°
10,520, de 17 de julho de 2002 e; na Resolução n° 5, de 1° de Setembro de 1993
(alterada pela Resolução n.Q: 3/08),. do ÇQNTRATANTES 'que faz parte: integrante do
presente ajuste.,

7.3- No caso de rescisão administrativa unilateral,, a CONTRATADA, reconhece o
direito, do CONTRATANTE de aplicar as sa.nçõesv ;pnévistas: .neste ajuste è na
legislação qn& rege a licitação.

7,4-.A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela:inexecuçãó totát.ou .parcial,do: objeto
o.u pela inadtmpíêncla.

7.5-A aplicação das penalidades não: impede o. CONTRATANTE de. exigir o
ressarcimento dos prejuízos efetiyàcfps: decorrentes de quaisquer, faltas cometidas
pela CONTRATADA

CLAUSULA OITAVA
FORO

8..1:~ O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o
Foro Centrai da Capitai do. Estado de São P

8.2- E, por estarem, justas- e contratadas, ^fss inm o presente contrato para todos os
fins de direito,

São P/ í) O JUL 2015

êjaMaJek

eraljiáe/Admifiístracão-
TRIBUNAL'pE^COMfAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Luiz

CENTRO DE INTE

Testemunhas:

Nome:
RGn°.:
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ANEXO- 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1, Objeta

Contratação de agente: de integràçãb dê estagio visando ò .desenvolvimento de atividades conjuntas
para a operacionaíizaça.o de programa.,de,.estágios, ̂ curriculares.; remunerados; de estudantes de nível
médio e superior no-âmbito. do Tribunai deGontas>ldp Estado de.São Paulo.

2, Justificativa

2.1 Com .base na Lei n-11.788, de-25 de s:éterribro de--2.C|08í:o:.Programa de Estágio Remunerado tem o
objetivo pre.cípuo de contribuir pa.ra a formação:social, educacional e profissional de jovens estudantes
do ensino médio e superior.
2.2 Em virtude da importância e dimensão, do programa, fai-se necessário para sua operacionalízação
o apoio de instituição especializada: no gèrencíamènto das atividadéS a ele pertinentes. O auxílio
prestado poragente.de integração trará dinâmica cio Programa de Estágio Remunerado, à medida que
oferecerá cadastro amplp e atualiz.ado de estudantes nas diversas áreas de conhecimento, o qu.e
possibilitará rapidez nó atendimento das solicitações, sélecão criteriosa dos candidatos às vagas e
redução significativa-das rotinas e procedimentos-necessários; a elaboração e acompanhamento dos
compromissos de estágio festividades .correlatas.

3, Fundamentação

A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços/:objetO: deste Termo, se enquadra na Lei
n,2 8666, de 21-d.ejunho-de 1993,,cp;m suas alterações subsequentes e a. execução do objeto deste
Termo deverá atenderão disposto na.kerVftS ll.788/:;de 25 de'setembro de 2008 que dispõe sobre
estágio de estudantes.

4. Vagas e locais para realização do..estágiô;

4.1 Serão oferecidas até ÍOO vagas de: estágio, sendo 15 de Nível Médio e 85 de Níve! Superior.
4.2 O preenchimento das. vagas poderá ocoTrer na .Sede e nas Unidades Regionais, tfe acordo com a
conveniência e necessidade deste T.CE-SP,,

5. Seleção

5.1 Caberá à CONTRATADA a tarefa de recrutar, pré-selecionar e encaminhar ds estudantes candidatos
a estágio, de acordo com o perfil .solicitado p elas; áreasde iritères'se:dò CONTRATANTE,

6. Condições dp Estágio

6,1 O esiágio deve ter .cará.íer. de eomplementação educacional e aprendizagem profrssion
ptanejado, acompanhado •&• avaliado em coriformidade.com os currículos, programas, ca
horários escolares. Constitui, um instrumento da integração Escola-Empresa, ca.pai.de pró:
aplicação de conhecimentos teóricos> aperfeiçoamentotécnico-cultural, científico e de rela
humano, não acarretando/qualquer vínculo-de caráter empregatíció com o CONTRATANTE*
5.2 O estágio será realizado por álurips reguiarmerste mâtricuíados -e com
de educação de nível superior e médio.
6.3 A supervisão dás àtividades desempenhadas pelos' estagiários será de responsa
servidor com formação ou experiência profissional na. área desconhecimento desenvolvi
estagiário,
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6.4 Os Termos de Compromisso de Estágio serãofirmados por um ano, podendo ser prorrogados até o
prazo máximo de dois anos,
6.5 A carga horária será de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta): horas semanais,
6.6 O horário de estágio será fixado no Termo.de Compromisso de Estágio, atendendo ao estabelecido
pelo supervisor do estágio e de forma a compatibilizar-se com. o horário escolar e. a legislação em.vigor,
6.7 Não será admitida a .compensação de horas ou o cumprimento da carga: horária em período diverso
daquele estabelecido no Térrrio de Compromisso,,
6.8 O estagiário deverá registrar è assinar.em folha de ponto própria, controlada pelo supervisor, o
período de estágio cumprido diariamente.
6.9 Q Termo de Compromisso de Estágio poderá ser extinto a qualquer momento por iniciativa do TCE-
SP ou dq estagiário., sem qualquer ónus,

7. Bôisa-Auxílio

7.1 Os estudantes estagiários receberão, por intermédio.da CONTRATADA, .a título de bolsa-auxílio, o
valor mensal de:
a) R$ 1,180,00 pá rã-estagia rios de nível superior;
b) R$ 500,00 para estagiários de fiívej médio',
7.2 OsvaJores acima discriminados serão.anualmente submètidos'à'apreciação quanto à sua revisão e
atualização, cabendo à Àdminlstraçãô.avaiíar a conveniência e a disponibilidade de recursos.

8. Auxílio-transporte

8.1 O auxílio-transporte será concedido ao estagiário na forma de peciínia, destinado .exclusivamente
ao custeio de despesas, realizadas com transporte aos. deslocamentos- entre sua residência e o local de
estágio,
8.2 O estagiário, no início da vigência do Termo dê Compromisso/ deverá preencher declaração em que
conste o tipo de transporte publico utilizado, bem como o valor dispendido,
8.3 Para fins de coricessão.do auxílio-transporte será considerada a utilização de ônibus municipal ou
ônibus intermunicipal, trem e metro, levahdo-se. em conta o.valor referente à integração, quando esta
estiver disponível.
8.4 O valor relativo ao auxí!ío-transporte:será repassado ao estagiário na mês posterior ao uso, a título
de reembolso, de acordo, com os dias efetivãmente estagiados e atestados em planilha dê frequência
pelo supervisorde estágio,

9.1 Vale-Refeícão

Será concedido vale-refeição, no valor correspondente-à fazao.de 50% (cinquenta por cento) do valor
fixado aos demais servidores dp T.CE-SP., conforme disciplinado, em TC-A,'próprip que trata da matéria,

10.1 Do Recesso de Estágio

10.2 É asseguradcr.ao estagiário, cujo período de estágio, tenha duração igual ou superiora iV(um) 'ano,
período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias corridos, a ser gozado preferencialmeyit^ durante
suas férias escolares.
10.3 O período de recesso do TCÊ-SP, definido anualmente por Ato da Presidência,:,
como. recesso p.ara todos os estagiários,
10.4 Caso o estágio tenha duração inferior a l (um) ano, os dias de recesso serão^
maneira proporcional.

li. Das ausências ao estágio

11.1 As faltas devidamente justificadas não serão descontadas no.valor da boísa-auxíli
o limite máximo de.06 (seis) faltas no período de.12 meses.
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11.2 As demais ausências ao estágio, justificadas o.u não, sofrerão.o.desconto, proporcional no valor da
bolsa-auxílio,
11.3 Nas hipóteses 7,1 e 7,2 haverá desconto do valor referente ao auxtlto-transporte.

12. Dá Taxa dê Administração ,

12.1 A Taxa de Admínistraçãcrcorresponde3o,custe!o-das despesas necessárias; incluindo as despesas
administrativas e operacionais, as despesas corri pagamento do Seguro de Acidentes; Pessoais dos
estagiários, as despesas como recrutamento, seleçãq. e acompanhamento dos estagiários, os fretes, os.:
tributos, as tarifas e todas as despesas, decorrentes da execução do.objeto deste instrumento,
12.2 O Agente de Integração perceberá, peies serviços .prestados, mensalmente, valor fixo pre-
determinado, por estagiário, considerando:- as vagas efetlvamente ocupadas,
12.3 O valor mensal a ser pago à CONTRATADA corresponderá ao número efetívo de estudantes em
estágio nos mês de referência, multiplicado, pelo valor da Taxa 'de Administração, conforme
informações constantes em planilha de frequência enviad.a à CONTRATADA,.
12.4 O valor da taxa administrativa será reajustado a cada'período de 12 [doze) meses, a contar do
mês de referência dos preços, pela variação IPOFIPE.

13, Das Obrigações da CONTRATADA

13.1 Manter convénios, específicos .com instituições: de :ensino, reconhecidas pelo Ministério da
Educação e Cultura, que apresentem as condições exigidas papa à caracterização e definição do estágio
de seus alunos, indica.ndo-lhes;as possibilidades de estágio {áreas e número de; vagas), adotando com
presteza os procedimentos administrativos para-suà realização;
13.2 Recrutar, pré-selecionar e-encaminhar os .estudantes candidatos a estágio,, de acordo com o perfil
das áreas de interesse;
13.3 Conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de. acordo com os
requisitos exigidos nas normas legais e regulamentares pertinentes;
13.4 Lavrar Termo de. Compromisso a ser .assinado pelo .CONTRATANTE, pela instituição de ensino e
peio estagiário, observando-se as exigências contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes;
13.5 Fazer o seguro contra Acidentes .Pessoais em.favor do estagiário, informando o número da apólice
e o nome da companhia seguradora no contrato de prestação de serviços;
13.6 informar aos estagiários sobre os .documentos e providências necessários à efetivação do Termo
de Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e obrigações;
13.7 Comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a previsão de encerramento-dos Termos
de Compromisso para fins de análise da pertinência da renovação;
13.8 Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o
curso normal do Contrato.;
13.9 Realizar o pagamento da bolsa-auxílío e auxíiiò-transporte. aos estagiários em, nó máximo, 24
horas a partir da emissão da ordem .bancária;
13.10 Providenciar desligamento ou substituição dó estagiário, mediante o interesse e a conveniência
do CONTRATANTE;
13.11 Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou\ terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dós serviços, não .excluindo ou redufinçlo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
13.12 Promover êrrium prazo 'máximo de quinze dtas:a elaboração do contrato de todos os estudantes
que participam do programa; de estágio do CONTRATANTE;
13.13 Observar quê a quantidade-parcial ou total de estagiários, bem .como o valor da bolsa ̂
poderão ser alterados rio interesse do serviço, è a.critério do CONTRATANTE, nos limites fi;
13.14 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONtft
13.15 Manter, durante o período de vigência 'do contrato, em compatibilidade cbm as
assumidas, todas as condições de,habilitação e qualificação.exigidas no contrato; ^X
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14. Das .Obrigações do.CONTRATANTE

14.1 Informarão Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio.a serem concedidas;
14.2 Realizar a seleçao dos estagiários entre-os estudantes encaminhados, pela CONTRATADA;
14.3 Informar à CONTRATADA os estudantes seleciónados., com informações sobre a :data do início do
estágio, horário, duração evaíorda bolsa: de.estágio;
14.4 Transferir mensalmente os recursos .destinados .ao pagamento das bolsas-auxílio e. auxílio-
transporte de seus estagiários, indicando bs respectivos vaiores;
14.5 Lavrar Termo de Compromisso de Estágio - TCE, juntamente ao Agente de integração, peia
Instituição de Ensino e paio Estagiário, òbseryandp-sê as exigências contidas nas normas legais e
regulamentares pertinentes;.
14.6 Coordenar, acompanhar e avaliara execução do Programa de Estágio;
14.7 Acompanhar a frequência mensal dos estagiários;
14.8 Elaborar,, no máximo a cada 06 (seis] meses, relatório deátividades, com vista obrigatória do
estagiário, para encaminhamento a instituição de ensino, bem como outras'informações pertinentes
ao desenvolvimento do estágio, quando demandado;
14.9 Comunicar ao Agente de Integração os estagiários desligados antecipadamente;
14.10 Fornecer aos estagiários, quando soiicitada,dec.!aração de.estágio;
14.11 Reduzira jornada de trabalho do:s estagiários nos períodos de avaliação previamente informados
pelos estagiários;

15. Acompanhamento e Fiscalização

15.1. Durante a vigência deste contrato,-à execução do bbjeto será acompanhada .e fiscalizada por
Comissão de Fiscalização a ser designada para; tanto;
15.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-íosempfe que for necessário.
15.3. A atestação de conformidade do forneciinento do objeto. caberá à mencionada Co.missão de
Fiscalização;
15.4. As decisões è providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a acíocfo das medidas convenientes.

16. Vigência

O Contrato terá vigência de 12 (doz'e) meses, p'odendo ser prorrogado pôr iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses,
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO
ORDEM DE SERVIÇO GP N°, 02/200-1

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL.DO ESTADO: DE.SAP PAULO, PODER LEGISLATIVO, EM 30/05/2001, PAG.
35.
TCA - 29.863/026/00

Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas' do Estado, o § 2° do artigo 71 da Lei Federal 8666/93, com à
redaçãQdetermlriada pelg Lei n°9.Q32, de28.04,95.

O Presidente:do Tribunal.de Contas do Estado de: São P.aulp, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art
2°, inciso XXIÍl da Lei Complementar n? 709, de 14 de janeiro de 1993, c/c o artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando o disposto-no artigo 23 da Lei nú 9711, de .20.11.98, que alterou a redação .do artigo'31 da Lei ri°
8212, de 24.07.91; . '
Considerando, as normaa do Decreto ^'3.048, dè/6.Ô5,99, que: "Aprova o Regulamento da. Pré vidência Social e dá
outras providências", especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§;
Considerando o dever imposto por tais normas â Administração; e •
Considerando, finalmente, caber à Administração exigir dq contratado a .comprovação do adimplemento das
obrigações previdenciárias relativas ao objeto tía avença, de modo a prevenir eventual responsabilidade solidária
que, quanto a. estas, lhe possa recair.

RESOLVE

Regulamentar o.artigo 71, § 2° dá. Lei Federai,n° 8,666/93, com a redação determinada peta Lei n° 9.032/95, nos
rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em que este Tribunal figurar como Contratante.

Art. 1° - Por força da.contido no.art. 31 e.§§.da Lei n° 9.711., c/c com o artigo:219, § 3° do Decreto 3.048/99, este
Tribunal deverá reter 11% {onze por cento) do vajor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços ali
enumerados, para recolhimento, rio prazo -legal'é regulamentar;- em nome da Empresa contratada,

Art. 2° - Não se emitirá atestado de-realização, dos serviços sem prévia verificação, pelo Gestor do Contrato, do
efetivo cumprimento das regras desta Ordenl de Serviço..

Parágrafo Único: O atestado a que se refere ò.caput será assinado por todos os membros da Comissão de
Fiscalização do Contrato, incluído o gestor,

Art. 3° - Q Contratado deverá apresentar para.a Comissão de Fiscalização:
I - Cópia autenticada da carteira:.de trabalho, .devidamente registrada, dos empregados que prestam serviços

vinculados ao contrato.
II - Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdencíários.
III - Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV - Comprovantes de:

a) EPPs - Equipamento de. Proteçãp Individual;
Saúde Ocupacional;
Seguro de Vida;
Uniforme da Empresa.

Art, 4° - No caso dê contratação envolvendo execução de. obras:
l - Incumbe ao Contratado, juntamente com a Comissão Técnica de Fiscalização, providenciar:

a) Inscrição da obra no, posto do INSS, é informação sobre o valor pára obteíição da CND - Certidão
Negativa de Débitos da obra .Contratada,

b) Recolhimentos de seguros de Riscos 'de Engenharia, de Vida e outros previstos contratualmente,
c) Recolhimento da ART - Anotação-de: Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.),
d) Recolhimento mensal do 1SS para fins de "Habite-se".

Parágrafo Único: Somente se emitirá Termo dê Recebimento Definitivo da obra mediante obtenção e
apresentação, peio Contratado, da CND edo^Habite^se.

Art. 58- Os instrumentos convocatórios deverão, doravante, obrigatoriamente, fazer menção a esta Ordem de
Serviço para que dela teriham ciência os Interessados em Contratar.corroo Tribunal, i

Art. 6° - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da publicação, sem prejurâp o^s disposições constantes
das Ordens de Serviço 1/83 e 1/89, revogadas ás disposições em contrário.

b)
c)
d)
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO.
RESOLUÇÃO n°, 5/93*

TC-A -16.529/026/93 - de 179/93
PUBLICADA, rio Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2,de setembro de 1993,

O TRIBUNAL DE CONTAS. D.O ESTADO DE SÃO PAULQ, no uso de .suas atribuições legais e regimentais e,
tendo como fundamento a regra do artigo f 15 da Lei n°. 8,666/93; considerando a faculdade de expedir normas
para a realização de seus procedimentos, licitatórios; -considerando que a Lei n°. 8,666/93, ao se referir è multa o
faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a.apiicação da sanção,.
RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1°-A.aplicação de multaria infringência ao disposto nos;artigos 81, 86 e87da Lein°. 8.666/93, no âmbito
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Artigo 2° - A recusa iníUstifíoada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do Estado de .São Paulo,
oar3cteriza o descumprimènto total.da obrigação assumida, suieitando-õ as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação n'ão cumprida; ou
II - Pagamento correspondente â diferença dê preço decorrente .de nova licitação para o mesmo fim,

Artigo 3° - O atraso injustificado na execução do-contraio de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem
prejuízo do disposto no 'parágrafo primeiro do artigo :86 da Lei 8,666/93 e artigo 7° da Lei íO.520/02. sujeitará a
contratada á multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo estipulado, na 'seguinte prgj?Qrgãg,'.

/ - Multa de 10% (dez.oor.cento) até o 30° (trigésimo)fdia de atraso: e
II - Multa de 15% (quinze por-cento} a partir do 31° {trigésimo primeiro) dia tfe atraso até o 45° (quadragésimo

quinto) dia de atraso.
Parágrafo único - A partírdo 46° (Quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da

obrigação assumida, salvo, disposição em contrário, eitt 'casos particulares, previstos no edita! ou contrato,
sujeitando-se à'ap/icacão da multa prevista no-artiç/o 'quarto desta resolução.

Artigo 4° - Péla inexecução total ou parcial do serviço, compre ou obra poderão ser aplicadas ã contratada as
seguintes penalidades:

i - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da .obrigação não cumprida: ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de-nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 5°- O material não aceito!deverá ser substituído: dentro do prazo fixado pela administração do. Tribunal de
Contas do Estado de .são Paulo,, que não excederá a f 5 (quinze) ;dias, contados dp recebimento da intimação.

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição cteníró do prazo estipulado ensejará a aplicação da 'multa
prevista no Artigo 4°-desta. Resolução, considerandò-se a mora, nesta hipótese,, a partir do primeiro dia útil .seguinte
ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

Aríigo,6°-O pedido de prorrogação de prazo fina! .da obra e/ou serviços ou entrega;de material somente será
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente,

Artigo 7°-As multas referidas nesta(resolução-não impedem a ap/icaoão de outras sanções previstas :nas Leis
8.866/93 e 10.520/02.

S 1° - Verificado que a obrigação foi cumprida 'com atraso infustifiòado ou caracterizada a inexecltcêo parcial o
Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a
decisão definitiva, assegurada a ampla defesa!

S 2°- Caso a contratada tenha presíado'çíarantía, e'esta. for insuficiente para cobrir o valor da muita, será
retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.

§3°- Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido seré devolvido à contratada
devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo 8°^ AS normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e
de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo.90 - Apresente; Resotuçãp.entrará em vigor na'data-de sua publicação,
* Ati&lizad.s. peia Resolução h°, 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado dó São PaiJb em 4 de setembro de 2008,
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MEMORANDO N° 3/2018
Ourinhos, 1° de fevereiro de 2018.

A
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Em atenção ao presente expediente protocolado sob o n° 524/2018 e,
após deliberação junto a Diretoria de Administração, informamos que há interesse na
continuidade da contratação do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, com o objetivo
do desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágio
curricular remunerado de estudantes de nível médio e superior no âmbito da Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos, nos termos da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Porém, analisando o contrato firmado em 31 de janeiro de 2016,
conforme cópia em anexo, verificamos que não foi devidamente processado nos termos da Lei
n° 8.666/93, não tendo sido formalizado o respectivo processo dispensando a licitação, bem
como não houve a publicação dos atos.

Assim, sugiro a formalização de um novo contrato em conformidade
com a legislação em vigor, cuja vigência iniciaria na data de hoje, não havendo nenhum
interrompimento e possível prejuízo aos serviços prestados.

Ultrapassadas essas questões iniciais, cumpre adentrar na análise do
presente caso.

Como é de conhecimento, a contratação de serviços a ser feita por
órgãos públicos, deverá ser precedida, em regra, pela licitação. É o que estabelece o artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 2° da Lei Federal n°
8.666/93.

Como toda regra tem sua exceção, o Estatuto de Licitações permite
como ressalva à obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei, devendo
sempre levar em conta o interesse público.

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa
de licitação em seu art. 24, sendo este rol taxativo. Neste sentido, as lições do renomado
Jessé Torres Pereira Júnior:

uAs hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto
é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a
competição se ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei
estatua], municipal ou distrital, bem assim regulamento interno da
entidade vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade".
(PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentárjos à lei das licitações e
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contratações da administração pública, 6. ed., Renovar, Rio de Janeiro,
2003, p. 102)

O mestre Marcai Justen Filho versa precisamente sobre os motivos que
levam a dispensa de licitação:

"A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável
competição entre particulares, a licitação figura-se inconveniente ao
interesse público, (..,)• Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação
custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação
ultrapassarão benefícios que dela poderão advir". (Ob. Cit, 2000, p.
234).

Na hipótese em tela, verifica-se que a contratação encontra-se, a priori,
acobertada em uma das hipóteses de dispensa, em especial aquela prevista pelo artigo 24,
inciso XIII da Lei n° 8.666/93:

Ait. 24. É dispensável a licitação:

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos;

Pelo entendimento do dispositivo em tela, verifica-se que para a
aplicação do inciso XIII do artigo 24, deverão estar cumpridos e comprovados
concomitantemente os seguintes requisitos:

1. Ser instituição brasileira;
2. Estar incumbida regimental ou estatutariamente do ensino;
3. Ter inquestionável reputação ético-profissional da instituição;
4. Ser entidade sem fins lucrativos;
5. O objeto do contrato deve se referir a ensino, pesquisa ou
desenvolvimento institucional.

Diante, passamos a analise do ato constitutivo originário (estatuto) da
entidade para verificar se estes requisitos e atribuições estão previstos.

Depreende da leitura do art. 1° e parágrafo único, do Estatuto Social da
empresa a ser contratada - CIEE, cuja cópia acompanha os autos, que a mesma trata de:
"Art. 1° (...) associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não
económicos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública". E que
"Parágrafo Único - A sua sede e respectivo foro situam-se na cidade de São Paulo,
Capital do Estado de São Paulo". Assim, restam preenchidos nos autos os requisitos: (1)
ser instituição brasileira, bem como (4) ser entidade sem fins lucrativos.

Outro requisito, a ser observado trata-se dos objetivos da instituição,
que para os fins de contratação por dispensa de licitação, devem estar voltadas à pesquisa,
ensino ou desenvolvimento institucional. Logo, além da instituição a ser contratada se dedique
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às referidas atividades, o objeto do contrato quanto o objetivo social da instituição devem ser
congruentes.

Acerca do referido preceito legal, o Tribunal de Contas da União já
exarou as seguintes posições:

"O TCU determinou a Administração Federal que observe que as
dispensas de licitação com amparo no inciso XIII do art. 24 da Lei
8.666/93 só são possíveis quando houver nexo entre o objeto
pretendido e as atividades de ensino, pesquisa ou
desenvolvimento institucional, o que não é o caso de serviços
ordinários de informática, mesmo os de desenvolvimento sistemas".
Nessa mesma oportunidade a referida Corte de Contas também decidiu
que "a Administração atente que o requisito 'desenvolvimento
institucional', previsto no inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, deve
receber interpretação restrita, não podendo ser entendido como
qualquer atividade que promova melhoria no desempenho das
organizações, sob pena de inconstitucionalidade. (Acórdão 427/2002 -
Plenário, DOU de 29.11.2002)". (MENDES, Renato Geraldo. Lei de
Licitações e Contratos Anotada. 5 ed. Zénite: Curitiba, 2004, p. 84-85).

Inclusive, sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União exarou a
Súmula n° 250:

XXA contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de
licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, somente
é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o
mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado,
além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado".

Assim, para que seja possível contratar instituição brasileira, sem fins
lucrativos, que detenha inquestionável reputação ético-profissional, com base no inciso XIII do
art. 24 da Lei 8.666/93, é indispensável que o contrato a se celebrado com o Poder Público
esteja relacionado com atividade de pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou
recuperação social do preso, não bastando que a instituição tenha entre seus objetivos essas
atividades.

De acordo com o Estatuto da respectiva empresa CIEE constam os
objetivos desta e suas características institucionais, dentre as quais podemos extrair: "Art. 3°,
inciso II -A assistência ao adolescente e a educação profissional na realização de programas
de aprendizagem; III - A promoção do estágio de educandos, atuando como agente de
integração, na forma da legislação aplicável. Art. 4°, inciso II - Promover a realização de
estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnoíogias alternativas,, produção e divulgação de
conhecimentos científicos e técnicos, relativos à educação".

Logo, vê-se que o objetivo do contrato, bem como o objetivo social da
instituição, coadunam e são congruentes, restando assim preenchidos os requisitos: (2)
Estar incumbida regimental ou estatutariamente do ensino e (5) O objeto do contrato deve se
refletir a ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional.

No que tange ao requisito (3): detenha inquestionável reputação ético-
profissional, a reputação do CIEE é público e notória não havendo como demonstrar
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documentalmente sua reputação ético-profissional, mas observamos que a Instituição vem
atuando nesse segmento desde 20 de fevereiro de 1964, quando de sua constituição, bem
como em pesquisas realizadas na internet, muitos órgãos públicos possuem contrato com
referida instituição, podendo citar o Tribunal de Contas da União e do Estado de São Paulo,
restando assim, a meu ver, atendido a esse requisito.

Cabe destacar também que o CIEE é um centro de integração
empresa/escola, como centro de integração ele congrega todas as empresas interessadas,
bem como as escolas interessadas em prestar os serviços.

Em relação ao preço e, após conversa com a pessoa responsável pela
instituição nesta cidade, informou a impossibilidade de disponibiiizar qualquer documento que
pudesse comprovar que o valor ofertado a esta Autarquia é compatível com os demais
praticados a outros órgãos públicos ou empresas privadas, porém, junto aos autos segue
cópia do contrato firmado com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde
observamos que o valor praticado corresponde a R$ 68,00 (sessenta e oito reais) por
estudante/mês, sendo que o praticado por esta Autarquia quando da assinatura do contrato
correspondia a R$ 69,00 (sessenta e nove reais) sendo atualmente o valor de R$ 72,00
(setenta e dois reais), corrigidos no ano de 2017 e que se manterá no corrente ano.

Sobre referido contrato com TCESP, observamos também que a
fundamentação utilizada na contratação foi baseada no inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/96,
ou seja, a mesma fundamentação ora em análise.

Assim, certifico que a Corte de Contas Paulista, órgão que exercerá a
fiscalização dos contratos desta Autarquia, utiliza-se da modalidade contrato, mediante
dispensa de licitação, com fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, para a
contratação de agente de integração de estágio, razão pela qual, entendo que se deva
proceder no mesmo sentido, restando também justificado a escolha do fornecedor, bem como
a compatibilidade do preço de mercado.

Com respeito a questão orçamentaria, cabe destacar que existe o
respectivo saldo orçamentário para o empenhamento da nova despesa e também conta com
disponibilidade financeira e está de acordo com os objetivos apresentados no Plano Plurianual
e Lei de Diretrizes Orçamentarias para o presente exercício.

Anexo aos autos segue também às documentações relativas à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e
Declarações.

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no parágrafo
único do artigo 26 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, como antecedente necessário à
contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Por fim, encaminho o processo para parecer dessa Procuradoria, sobre a
possibilidade de efetuarmos a contratação, mediante processo de dispensa de licitação nos
termos do artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/1993.

SANDRCTCORTE VFTA
Chefe de Compras

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369 - Fone (0"14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourínhos- SP ~ CNPJ 49 131 287/0001-88



SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS

Procuradoria

DA PROCURADORIA DA SAE

À DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO

Processo n° 524/2018

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca da
possibilidade de contratação direta do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
para desenvolvimento de programa de estágio junto à SAE.

A Divisão de Material e Património junta documentação referente à
regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-
financeira e declarações da empresa selecionada para executar o serviço
pretendido, qual seja a empresa Centro de Integração Empresa Escola — CIEE, bem
como cotações com empresas especializadas.

Necessária apenas a juntada de declaração emitida pela Empresa
atestando que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que a empresa
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que concerne
ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, CF, que a empresa atende as normas de
Saúde e Segurança do Trabalho de seus empregados e que a empresa atende as
normas do Decreto 3.298/1999.

Pelas cotações apresentadas, o valor ofertado pela empresa selecionada
corresponde aos padrões praticados no mercado.

Apresenta, ainda, fundamentação suficiente a justificar a dispensa de
licitação.

Nos termos do artigo 24, inciso XIII, Lei 8.666/93, a empresa CIEE possui
como objetivo a assistência ao adolescente no que concerne a educação
profissional, desenvolvendo programas de aprendizagem e promovendo estágios de
educandos, promove, ainda, estudos e pesquisas para desenvolvimento de
tecnologias e conhecimentos científicos e técnicos, relativos à educação, sendo
agente de integração.
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SUPERINTENDÊNCIA DÊ AGUA E ESGOTO DE OURINHOS

Procuradoria

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso XIII da
Lei 8.666/93 e preenchidos os requisitos do artigo 26, p.u., incisos II e III, ambos da
Lei 8.666/93 Q'ustificativa da escolha do fornecedor/executante e do preço), após a
apresentação da declaração supramencionada, nada obsta a contratação direta da
Empresa Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2018.

Alinejãimoes IbaJdini
OAB/SP N° 37^4.017

Procuradora da SAE

Iva de Luca
'SP n° 375.307

Procuradora da SAE

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS - Av. Altino Arantes, 369 - Fone (0**14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourinhos - SP
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Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

O presente expediente se refere a contratação do Centro de Integração
Empresa-Escola - CIEE, com o objetivo do desenvolvimento de atividades conjuntas para a
operacionalização de programa de estágio curricular remunerado de estudantes de nível médio e
superior no âmbito da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, nos termos da Lei n° 11.788,
de 25 de setembro de 2008, por um período de 12 meses.

O valor total estimado da referida contratação será de R$ 4.320,00 (quatro mil
trezentos e vinte reais), correspondente a .uma.contrib.uição mensal de R$ 72,00 (setenta e dois reais)
por estudante/mês.

A Chefia de Compras por sua vez, apresentou as devidas informações em
cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente
necessário à contratação com inexigibilidade ou dispensa de licitação, bem como outras considerações
pertinentes ao assunto em questão.

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela
procedência da contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Dispensa de Licitação",
prevista no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Dispensa de
Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização,
dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2018.

SANDRO CORTE VITA
Chefe de Compras

A
Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Dispensa de Licitação. Publique-se.

urinhos, 01 de fevereiro de 2018.

>imoni Pites
íuiberintendenfe^
V)
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Ourinhos, 01 de fevereiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente.

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n° 38/2018.
Dispensa de Licitação n° 1/2018.
Objeto: Contrato de prestação de serviço para a rea-
lização de estágio e concessão de bolsa de estágio a
estudantes.
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola -
CIEE.
'eríodo: 12 meses.
'alor: R$ 72,00 (setenta e dois reais) por estudante/mês.

Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 24,
inciso XIII. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alterações, Ratifico a Dispensa de
Licitação.
Ourinhos, 1° de fevereiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente.

.>
1PMO - instituto de Previdência

dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos

PORTARIA N.° 003/2018

Siméia Cardoso Ribeiro, Diretora Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO os despachos exarados no
processo n.° 003/2018,

RESOLVE:
Artigo 1°. Conceder Pensão Mensal a IRACE-

MA PEREIRA FELICETTI, beneficiária do ex-servidor
aposentado Francisco de Paula Felicetti, matrícula n.°
9001592-1, inscrito no PIS/PASEP sob n.° 1701147905-
6, correspondente a 100% (cem por cento) dos proven-

tos percebidos pelo falecido, de natureza vitalícia, nos
termos do artigo 24, l, c.c. os artigos 26, l; 27, § 1.° da
Lei n.° 4.954/2005.

Artigo 2°. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do
dia 31 de dezembro de 2017.

Ourinhos, 1.° de fevereiro de 2018.

Siméia Cardoso Ribeiro
Diretora Presidente

*?
íPMO - instituto de Previdência

dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos

PORTARIA N.° 004/2018

Siméia Cardoso Ribeiro, Diretora Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO os despachos exarados no
processo n.° 007/2018,

RESOLVE:
Artigo 1°. Conceder Pensão Mensal a MARIA

HELENA PIRES VARALTA, beneficiária do ex-servi-
dor aposentado Manoel Serafim Varalta, matrícula n.°
9001612-1, inscrito no PIS/PASEP sob n.° 1038330903-
1, correspondente a 100% (cem por cento) dos proven-
tos percebidos pelo falecido, de natureza vitalícia, nos
termos do artigo 24, l, c.c. os artigos 26, l; 27, § 1.° da
Lei n.° 4.954/2005.

Artigo 2°. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do
dia 12 de janeiro de 2018.

Ourinhos, 1.° de fevereiro de 2018.

Siméia Cardoso Ribeiro
Diretora Presidente
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Superintendência de Agua e Esgoto de Ourinhos
Departamento de Compras

AV ALTINO ARANTES, 369
CEP: 19900031 - CENTRO - OURINHOS/SP

CNPJ: 49.131.287/0001-88
Fone/Fax: 33221866

Email: compras@saeourinhos,sp.gov.br

ORDEM
DE

SERVIÇO / FORNECIMENTO

78/2018

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro 1/2018 Unid. Gestora SAE

Números RS's 44/2018

Valor Total (R$) Valor total por extenso

4.320,00 QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Fornecedor 002782 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Nome Fantasia CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Endereço RUA TABAPU A, __ ' . . ' „ ' , , í ' - ' : ~ ^ " l }

Bairro ITAIM
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55 Telefone 3326-4434

Banco Agência/Conta

Cep
Fax

04533-001
3322-6178

Condição Pagto
azo Entrega

bcal Entrega AV JOSÉ MARQUES DE SOUZA 555

Bairro Entrega VILA BRASIL

Fonte de Recursos/Convénio

Observação

Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa
00000038/2018 003.003.001.000,000

00410/2018
46 003.003.041220601 .2801 / 33903900/99 •
OUTROS SERVTERC PESSOA JURÍDICA
OUT

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Item Descrição Unid. Quantidade Marca Valor Unitário

1 . UN 12,000 . - 360,0000

REALIZAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES - 2 05 10 0011 O

Valor Total Garantia

4.320,00

Nota : CIEE
ESTAGIÁRIOS:

' GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA-DESENHO
MARIA EDUARDA GONZALES MOLINI - COZINHA
VICTOR HUGO RIBEIRO GARCIA-RH
VINÍCIUS VIEIRA GONÇALVES-JURÍDICO
CÁROLLYNE BUENO MOLINA-JURÍDICO

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o numero desta ordem de serviço e o número do processo.

-Atenção Fornecedores:

Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem
prejuízo das demais sanções previstas.

Autorizo a execução do serviço

OURINHOS/SP, 01 de fevereiro de 2018

Usuário: SANDRO
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Superintendência de Agua e Esgoto de OurinhòS
Departamento de Compras

AV ALTINO ARANTES, 369
CEP: 19900031 - CENTRO - OURINHOS/SP

CN.PJ: 49.131.287/0001-88
Fone/Fax: 33221866

Email: compras@saeourinhos.sp.gov.br

ORDEM
DE

SERVIÇO / FORNECIMENTO

78/2018

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro1/2018 Unid. Gestora SAE

Números RS's 44/2018

Valor Total (R$) Valor total por extenso

•4.320,00 QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

•sssff

Usuário': SANDRO



CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 3/2018

CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES
QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA - CIEE.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG n° 4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, associação filantrópica de direito
privado, sem fins lucrativos e de fins não económicos, beneficente de assistência social e reconhecida
como utilidade pública, inscrita no CNPJ n° 61.600.839/0001-55 e Inscrição Estadual n° 111.554.262-
117, com sede à Rua Tabapuã, 540, Bairro Itaim Bibi, CEP 04533-001, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, e com Unidade de Operação em Marília, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ
n° 61.600.839/0066-09, com endereço na Avenida Santo António, 646, Centro, CEP 17500-070,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Superintendente de
Atendimento, Senhor Luiz Gustavo Coppoia, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG n°
16.459.046-8 e do CPF n° 076.443.238.99, firmam o presente Contrato, com fundamento no inciso XIII
do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, consoante Processo n°
38/2018 - Dispensa de Licitação n° 1/2018, que é parte integrante do presente instrumento e no qual
estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitem e outorgam a
saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Este Contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de
atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de
Estágio de Estudantes.

1.2-0 Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso,
informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008,
tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de educandos.

1.3 -A definição do período de estágio leva em conta o currículo do curso, o calendário escolar e a
programação da unidade organizacional que recebe o estagiário, observando o limite mínimo de 1 (um)
semestre, não podendo estender-se por mais de 4 (quatro) semestres, conforme estabelece a Lei n°
11.788/08.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA sob o regime
de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - A CONTRATANTE efetuará, mensalmente, ao CIEE, uma contribuição de R$ 72,00 (setenta e
dois reais) por estudante/mês, contratado ao abrigo deste Contrato e ativo no banco de dados do CIEE

\A DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
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3.2 - A CONTRATANTE será considerada devedora da contribuição mensal relativa a cada rescisão
de TCE não informada, até o mês da comunicação formal ao CIEE, nos termos do subitem 6.10.

3.3 - O valor de contribuição, previsto nesta cláusula 3a, a ser pago, por estagiário, será sempre
integral e nunca proporcional aos dias estagiados, inclusive nos períodos de recesso.

3.4 _ pica estimado o valor total do presente contrato em R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte
reais).

3.5 - Os recursos financeiros para realização do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentaria:

03.00.00 -Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.03.00 - Diretoria de Administração
03.03.01 - Diretoria Administrativa
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3.6 - Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentarias
próprias que forem aprovadas para os mesmos, no orçamento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente e em parcela única, devendo ocorrer até o 10°
(décimo) dia útil do mês subsequente ao vencido e contados da data de protocolização da nota
fiscal/fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA, bem como
somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável.

4.1.2 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.2. - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários à contratação contenham incorreções.

4.2.1 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento
em dias de expediente na CONTRATANTE.

4.3 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

4.3.1 - Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

4.4 -A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es)
da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na
variação do IPCA-E da FGV.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA

5.1 - Manter convénios específicos com as Instituições de Ensino, contendo as condições exigidas
para a caracterização e definição do estágio de seus alunos;

5.2 - Obter da CONTRATANTE a identificação e características dos programas e das oportunidades
de estágio a serem concedidas;

5.3 - Encaminhar à CONTRATANTE os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de
estágio; $ /_,,,

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866/Fax (14) 3322-1645-CEP 19900-031 -Ourinhos-SP - bNPJ 49.-J31.287/0001-88



5.4 - Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades aprovadas pelas
Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso de
formação do estudante;

5.5 - Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:

a) Termo de Compromisso de Estágio - TCE, entre a Contratante, o estudante e a Instituição de
Ensino;

b) Encaminhar a contratação do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

5.6 - Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades preenchidos pelo
Supervisor de estágio da CONTRATANTE;

5.7 - Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido
pela CONTRATANTE;

5.8 - Controlar a informação e disponibiiizar para a CONTRATANTE e para a Instituição de Ensino a
conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

5.9 - Controlar e acompanhar a atuaiização do plano de atividades que ocorrerá por meio de Termos
Aditivos;

5.10 - Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de responsabilidade da
CONTRATANTE;

5.11 - Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para os
estagiários;

5.12 - Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo C1EE que estiverem em estágio nas
dependências da CONTRATANTE;

5.13 -Avaliar o local de estágio/instalações da CONTRATANTE, subsidiando as Instituições de Ensino
conforme determinação da Lei;

5.14 - Se obriga a executar os serviços de acordo com as determinações apresentadas pela
CONTRATANTE;

5.15 - Se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações
profissionais e técnicas, de acordo com a legislação específica vigentes, incluindo a denominada
responsabilidade civil;

5.16 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua
execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;

5.16.1 -A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos acima especificados, não
transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
contrato.

5.17 - Obriga-se a fornecer a CONTRATANTE os dados técnicos que esta achar necessário e de seu
interesse, bem como, todos os elementos e informações quando solicitados;

5.18 - É responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato;

5.19 - Está obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como manter todas as condições de habilitação e qualificação;

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS l
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5.20 - Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação, salvo prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

5.21 - Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura
venha ocorrer durante a execução dos serviços, principalmente os fatos que dependem de orientação
técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o CIEE, atendendo as condições
definidas peias Instituições de Ensino para a realização dos estágios;

6.2 - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;

6.3 - Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE o nome dos aprovados para o estágio;

6.4 - Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;

6.5 -Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de atividades
dos estagiários;

6.6 - Efetuar o pagamento mensal das Bolsas-Auxílio, diretamente a seus estagiários;

6.7 - Elaborar, semestralmente, para todos os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados,
dando vista obrigatória dos referidos documentos aos respectivos estagiários;

6.8 - Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado pelo
Supervisor e pelo Estagiário;

6.9 - Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas,
dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião do desligamento do estagiário;

6.10 - Informar ao CIEE a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estágio - TCE,
para as necessárias providências de interrupção dos procedimentos administrativos a cargo do CIEE;

6.11 - Confirmar a formalização do processo de contratação do estagiário através da baixa eletrônica
ou registro na central telefónica, responsabilizando-se pela informação do recebimento das vias de
Termo de Compromisso de Estágio devidamente assinadas, não permitindo o início do estágio sem o
recebimento do mencionado Termo devidamente assinado pelas 3 (três) partes;

6.12 - Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;

6.13 - Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;

6.14 - Conceder recesso remunerado e auxílio transporte nos termos da Lei n° 11.788/08;

6.15 - Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo
estagiário;

6.16 - Respeitar as proporções estabelecidas em lei para a contratação de estagiários do Ensino
Médio; t

6.17 - Cumprir todas as responsabilidades, como CONTRATANTE, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio, zelando por seu cumprimento; U fí
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6.18 - Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos
necessários à execução do contrato;

6.19 - Efetuar o pagamento devido a CONTRATADA no valor, forma e prazo avençado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

7.1 -A vigência deste contrato é pelo prazo de 12 (doze) meses, passando a vigorara partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta)
meses, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término
da vigência, conforme prevê o inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

7.2 - A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formaiizada(s) mediante celebração do(s)
termo(s) de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n° 8.666/93.

7.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

7.4 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 7.1, a vigência contratual nos exercícios
subsequentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentarias de cada exercício, para atender as respectivas
despesas.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

8.1 -A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor
o Sr. Jefferson Vilemor Oliveira Cândido, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, responsável por
esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos
serviços, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

8.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto
no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

8.3 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo
quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANÇÕES

9.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde
já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de
inadimplência.

9.2 - A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002.

9.3 - A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

9.4 - Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada à CONTRATADA a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
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9.5 - O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do
artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na
seguinte proporção:

I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso;

II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso; e

III - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou
contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no subitem 9.4.

9.6 - As multas referidas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei
8.666/93 e suas alterações.

9.7 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a
licitação.

9.8 -A aplicação de quaisquer sanções referidas neste disposto, não afasta a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

9.9 - A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO REAJUSTE

10.1 - O valor da contribuição fixado não poderá receber reajustes em periodicidade inferior a 12
(doze) meses.

10.2 - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, aplicando-se o índice INPC da FGV acumulado no período, desde que requerido pela
CONTRATADA.

10.3 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

10.4 - Na ausência de previsão legai quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.

10.5 - O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da defasagem
provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

11.1 - Este instrumento poderá ser alterado mediante termo aditivo, nos termos do art. 65 da Lei n°
8.666/93, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro
da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado,
independente do domicílio das partes.
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E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual
forma e teor, na presença das testemunhas.

Ourinhos, 01 defevereiro\de2018.

SUPERINTE jjlA DE ÁGOA-E-ESÔOTO DE OURINHOS
Vlarcelo Simoni Pires

Superintendente
CONTRATANTE

Luiz Gustavo/ coppola
Superintendêrraa Nacional
de Atendimento - SUNAT

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
Luiz Gu
Repj^éetftanti

ÍT

TESTEMUNHAS:

SandroCorte Vita
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti
RGn°

ares de Andrade
.965.227-7
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
CONTRATADA: Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.
CONTRATO N°: 3/2018.
OBJETO: Realização de estágio e concessão de bolsa-auxílio a estudantes.
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2018.

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
• " Marcelo Simoni Pires

Superintendente,,
e-mail institucional: superintendencia(âfeaeourinhos.sp.gov.br

e-mail pessoal: superintendencia@sfaeoVirinhos.sp.gov.br

Assinatura:
ONTRATANJEV

: Gustavo

Superintenderia

deAtendimei
Centro de Integração']

LuiZx@ustávo

bppola
í Nacional

e-mail institucional:.

rgsá-Escola - CJj
;oppola__

ntante,
costa (S.ciee.org.br

e-mail pessoal: aline costa@ciee.orq.br

Assinatura:
CONTRATADA
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pREFE]TURA MUNICIPAL DE OURINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N°. 673. DE 03 DE AGOSTO DE 2010

Dispõe sobre a concessão de estágio
remunerado e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Ourinhos, aprovou em sessão do dia 02 de
agosto de 2010 e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei
Compiementar:

ArL 1°. Fica a Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
autorizada a conceder estágio a educandos matriculados em curso de
educação superior e de educação profissional.

Art 2°. As definições, classificações, relações e disposições gerais
concernentes ao estágio reger-se-ão pela Lei Federal n°. 11.788, de 25 de
setembro de 2008.

Art. 3°. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza,
observados os seguintes requisitos:

t - matrícula e frequência regular do educando em curso de educação
superior ou de educação profissional;

II - celebração de termo de compromisso entre o educando, o órgão
concedente do estágio e a instituição de ensino;

III - compatibilidade entre as attvidades desenvolvidas no estágio e
aquelas previstas no termo de compromisso;

IV - residência ou domicílio no município de Ourinhos do Estado de São
Paulo.

Art. 4°. A duração do estágio não poderá exceder 2 (dois) anos.
Art. 5°. O estagiário receberá mensalmente a importância equivalente a

6,5 (seis e meia) Unidades de Valor Fiscal do Município como bolsa-auxílio e
•auxíiio-transporte.

Parágrafo único. A eventual concessão de benefícios relacionados a
transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo
empregatício.

Art. 6°. Ficam fixadas em 180 (cento e oitenta) as vagas para estagiários
no âmbito da Administração Direta, sendo na Administração Indireta fixada por
ato do agente público competente.

§ 1°. Das vagas fixadas no caput deste artigo, 30% (trinta por cento)
serão destinadas a ex-integrantes da Associação Mirim de Ourinhos e Serviço
de Integração de Meninas (AMO/SIM), que tenham exercido atividades na
Prefeitura Municipal, observadas as disposições expressas no art 3°.

§ 2°. Aos ex-integrantes da Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de
Integração de Meninas (AMO/SIM) de que trata o § 1°, fica dispensada a
exigência expressa no inciso l do art. 3°, na hipótese de estar matriculado no
último ano do ensino médio quando de sua dispensa pela associação,
sujeitando-se às disposições desta Lei Complementar ao final do ano letivo,
vedada a prorrogação no caso de reprovação.

§ 3°. É reservado aos educandos com deficiência, 5% (cinco por cento)
do total de vagas fixadas no caput deste artigo.
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i se necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO '

Art. 7°. Ao estágio curricular obrigatório e não remunerado não se
aplicam as disposições expressas nesta Lei Complementar, sendo livre a
celebração de convénios com instituições de ensino para sua realização,

Art. 8°. A Prefeitura Municipal, por sua Coordenadoria de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração, e as autarquias por seus
órgãos competentes, cuidarão da observação do disposto nesta Lei
Complementar e demais legislações aplicáveis à espécie.

ArL 9°. As despesas com a execução da presente Lei Complementar
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na/data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em espectaLa Lei Complementar n°, 463, de 14 de
dezembro de 2005 e Lei Complementar n°. 488, de 22 de agosto de 2006.

Prefeitura Municipal dejíXurinhos, 03 de agosto de 2010.

5SHIO MISATO,
Prefeito Municio?

Publicada e registrada na Secretaria-^Muni/ííf̂ l de Administração, na
data supra'. /

ANCkNDRES4Jj£ CAMARGO MELLO
Secretário Mi&içipal de Administração

L»i Cwr̂ . tf\3
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Art. 369. Os prazos somente se iniciam ou ven-

cem em dia de expediente normal no órgão em que corra
o processo ou o ato deva ser praticado, prorrogando-se
até o primeiro dia útil seguinte quando o vencimento se
der em dias feriados ou não úteis.

Art. 370. Não atendida à solicitação ou exigência
a cumprir, o processo poderá ser arquivado decorrido o
prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 371. Os benefícios da isenção e do reco-
nhecimento de imunidade deverão ser renovados anu-
almente mediante solicitação do interessado, salvo nos
casos em que a Administração tomar a iniciativa de re-
conhecer "de ofício" o benefício.

Art. 372. É facultado à Fazenda Municipal o
arbitramento e a estimativa de bases de cálculo tribu-
tárias, quando o montante do tributo não for conhecido
exatamente.

Parágrafo único. O arbitramento ou a estima-
tiva a que se refere este artigo não prejudica a liquidez
do crédito tributário.

CAPÍTULO Vil
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 373. A Contribuição para Custeio da Pre-
vidência do Servidor Municipal é regulamentada por lei
própria que dispõe sobre o regime próprio de previdência
dos servidores municipais do Município de Ourinhos.

Art. 374. Consideram-se integrantes a presente
lei os anexos que a acompanha.

Art. 375. O exercício financeiro, para os fins
fiscais, corresponde ao ano civil.

Art. 376. Nos casos em que qualquer tributo
municipal for pago parceladamente, seu valor será atu-
alizado na forma prevista nesta Lei Complementar.

Art. 377. Para fins de base de cálculo dos tribu-
tos e das penalidades previstas nesta Lei Complementar
e demais Leis, fica instituída a Unidade Fiscal Municipal
- UFM - no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
para o exercício de 2018, sendo reajustável anualmente
em janeiro, pela variação do INPC (índice Nacional de
Preços ao Consumidor) divulgado pelo IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - ou outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 378. O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei Complementar, em que couber, por ato pró-
prio.

Art. 379. O órgão fazendário municipal orientará
a aplicação da presente Lei Complementar ou expedirá
instruções necessárias para sua execução.

Art. 380. Os serviços municipais não remunera-
dos por taxas instituídas nesta Lei Complementar o serão
pelo sistema de tarifa ou preço público.

Art. 381. Fica o Município de Ourinhos autori-
zado, por Lei especifica, a instituir incentivos fiscais aos
contribuintes para o fomento das atividades económicas.

Art. 382. Aos débitos tributários constituídos an-
teriormente a publicação desta Lei, incidirão os acrésci-
mos legais previstos na Lei Complementar n°. 794, de
31 de dezembro de 1966.

Art. 383. Fica revogado o Fundo de Auxílio aos
Bombeiros de Ourinhos - SP, FUNABOUR, instituído
pela Lei Municipal n°. 4.595, de 12 de dezembro de 2001.

Parágrafo Único. O saldo financeiro de balanço
apurado em 31 de dezembro de 2017, será transferido
ao Município de Ourinhos.

Art. 384. Revoga-se a Lei n°. 794, de 31 de
dezembro de 1966, demais alterações, Lei n°. 2.958, 02
de março de 1989, Lei Complementar n°. 170, de 12 de
dezembro de 1996, Lei Complementar n°. 307, de 23
de novembro de 199, Lei Complementar n°. 413, de 17
de dezembro de 2003, Lei Complementar n°. 447, de 09
de agosto de 2005, Lei Complementar n°. 545, de 07 de
dezembro de 2007, Lei Complementar n°. 618, de 25 de
agosto de 2009, Lei Complementar n°. 672, de 03 de
agosto de 2010 e Lei Complementar n°. 855, de 04 de
dezembro de 2013 e demais disposições em contrário.

Art. 385. Esta Lei Complementar entrará em
vigor a partir de 1° de janeiro de 2018, produzindo seus
efeitos observada a anterioridade nonagesimal em rela-
ção aos tributos instituídos ou majorados, inclusive em
relação a revogação de leis prevista no artigo 384.

Prefeitura Municipal de Ourinhos, 20 de dezem-
bro de 2017.

LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secret/laria Municipal
de Administração, na data supra.

JOAQUIM LUÍS VASSOLER
Secretário Municipal de Administração
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ATOS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS

EXTRATO DE PORTARIAS

Portaria n° 33/18. Conceder a JOSÉ EDUARDO COE-
LHO, LICENÇA PRÉMIO de 30 (trinta) dias em descan-
so, de 05/03/2018 a 03/04/2018, Processo Administrativo
n° 9.873/2014.
Portaria n° 34/18. EXONERAR o Servidor CLAUDEMIR
VAZ PEDROZO, da Função Gratificada de Gerência de
"^ede de Esgoto - FG-3, desta Autarquia Municipal, a
)artirde 1°/03/18.
Ourinhos, 02 de março de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

Publicada e registrada no Departamento de Ad-
ministração da SAE, na data supra.

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo n° 19/2018.
Pregão Presencial n° 1/2018.
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços
de recapagem.
Propostas Classificadas: Ivo Pneus e Recauchutagem
Ltda - ME; Indústria e Comércio Mut Pneus Ltda - EPP;
Marcos Eduardo da Silveira - ME; M & M Comércio de
Pneus Eireli - EPP e Denipotti & Denipotti Comércio de
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP.
Proposta Desclassificada: J. P. Beleze- EPP, por estar
em desacordo com as exigências do editai.
Empresas Habilitadas / Propostas Vencedoras: Ivo
Pneus e Recauchutagem Ltda - ME, no item 02 (R$
290,00); Indústria e Comércio Mut Pneus Ltda - EPP,
nos itens 04 (R$ 1.188,00), 08 (R$ 376,00) e 12 (R$
1.345,00); Marcos Eduardo da Silveira - ME, nos itens
05 (R$ 1.370,00) e 13 (R$ 715,00); M & M Comércio de
Pneus Eireli - EPP, nos itens 01 (R$ 245,00), 06 (R$
1.410,00), 09 (R$ 1.415,00), 10 (R$ 388,00) e 11 (R$
1.340,00) e Denipotti & Denipotti Comércio de Recauchu-
tagem de Pneus Ltda - EPP, nos itens 03 (R$ 390,00),
07 (R$ 493,00) e 14 (R$ 385,00).
O Pregoeiro designado através da Portaria n° 26/2017 e
no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA os itens
do objeto deste Pregão aos licitantes vencedores.
Ourinhos, 27 de fevereiro de 2018.
Tiago Souza Silva - Pregoeiro.

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo n° 20/2018.
Pregão Presencial n° 2/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias
automotivas.
Propostas Classificadas: Helenice de Almeida - ME e
Original Comércio de Peças Ltda - EPP.
Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Original
Comércio de Peças Ltda-EPP, nos itens 01 (R$ 386,10),
02 (R$ 300,00), 03 (R$ 176,00) e 04 (R$ 138,60).
Empresa Inabilitada: Helenice de Almeida - ME, por
não apresentar a Certidão de Regularidade com a Fa-
zenda Federal.
O Pregoeiro designado através da Portaria n° 26/2017 e
no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA os itens
do objeto deste Pregão ao licitante vencedor.
Ourinhos, 28 de fevereiro de 2018.
Tiago Souza Silva - Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 4/2018.
Processo n° 39/2018.
Dispensa de Licitação n° 2/2018.
Objeto: Contratação de seguro para o veículo Ford Fo-
cus.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Madalozzo Corretora de Seguros Ltda.
Período: 12 meses.
Valor Total: R$ 1.692,09 (um mil, seiscentos e noventa
e dois reais e nove centavos).
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2018.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 3/2018.
Processo n° 38/2018.
Dispensa de Licitação n° 1/2018.
Objeto: Contrato de prestação de serviço para a rea-
lização de estágio e concessão de bolsa de estágio- a
estudantes.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola -
CIEE.
Período: 12 meses.
Valor total estimado: R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos
e vinte reais), sendo o valor da contribuição de R$ 72,00'
(setenta e dois reais) por estudante/mês.
Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2018.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.
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