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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: recursoshumanos@saeourinhos.sp.gov.br

Comunicação Interna n? 440/2018 Ourinhos, 11 de setembro de 2018.

Ao Chefe de Compras

Assunto: Contrato CIEE - Contratação de Estagiários

Em virtude do atingimento do limite de saldo do contrato vigente antes do período estimado e em

complemento as informações contidas na Comunicação Interna do RH para este setor, sob número de

controle 397/2018, solicito a verificação da possibilidade de celebração de um novo contrato junto ao CIEE

visando garantir o número atual de estagiários que temos atualmente e a suportar expectativa de

demanda para o período entre Outubro/2018 a Outubro/2019.

De acordo com levantamento feito junto às Diretorias e à Procuradoria da SAE, temos a

expectativa da seguinte demanda de estagiários para o período acima informado:

Diretoria Diretoria de Diretoria de Controle Diretoria de Diretoria de Procuradoria
Administrativa Operações Interno/Serviços Limpeza Urbana Coleta de Lixo Jurídica

5 4 1 1 1 3

Atenciosamente.

Je .: ;~QdcandidO
~~~ecursos Humanos
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I ]

000002\.::::.J

MEMORANDO N° 43/2018
Ourinhos, 13 de setembro de 2018.

À
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Em atenção ao comunicado interno nO 440/2018 do Sr. Jefferson Vilemor
Oliveira Candido, Chefe de Recursos Humanos desta autarquia, após deliberação junto a Diretoria
de Administração, informamos que há interesse em firmarmos novo contrato com o 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
nO 11.788, de 25 de setembro de 2008, pois o contrato 3/2018 referente à Dispensa de Licitação
1/2018 com vencimento em 31 de janeiro de 2018, não atenderá a estimativa em quantidade e
valor conforme comunicado anexo.

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 nO8.666/93.

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 dê
licitação em seu art. 24, sendo este rol taxativo. 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 nO8.666/93:

Art. 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
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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. 10
(. ..) associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos,
beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade púoüce': 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 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 Teu 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 tnstltucional '. 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. Zenite: Curitiba, 2004, p. 84-85).

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

"A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação,
com fulcro no art. 24, ineiso XIII, da Lei nO8.666/93, somente é admitida nasr
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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: ':tIrt. 30, inciso 11 - A
assistência ao adolescente e a educação profissional na realização de programas de aprendizagem;
111 - A promoção do estágio de educandos, atuando como agente de integração, na forma da
legislação aplicável. Art. 40, inciso 11 - Promover a realização de estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de conhecimentos científicos e
técnicos, relativos à educeçêo"

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
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 disponibilizar 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~
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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 orçamentária, 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
Orçamentárias 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.

~~~
Chefe de Compras
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 3/2018

CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 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, nO369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG nO4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob nO753.799.708-00, 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 econômicos, beneficente de assistência social e reconhecida
como utilidade pública, inscrita no CNPJ n° 61.600.839/0001-55 e Inscrição Estadual nO111.554.262-
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 Antônio, 646, Centro, CEP 17500-070,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Superintendente de
Atendimento, Senhor Luiz Gustavo Coppola, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nO
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 nO1/2018, 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, lnciso 111e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de
Estágio de Estudantes.

1.2 - O 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 nO 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.
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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 33, a ser pago, por estagiário, será sempre
integral e nunca proporcional aos dias estagiados, inclusive nos períodos de recesso.

3.4 - Fica 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 orçamentária:

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 orçamentárias
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 convênios específicos com as Instituições de Ensino, contendo as condições exigidas
para a caracterização e definição do estágio de seus alunos;

5.3 - Encaminhar à CONTRATANTE os estudantes cadastrados e intere~;~jI.:l
estágio;
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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 á Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido
pela CONTRATANTE;

5.8 - Controlar a informação e disponibilizar 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 atualização 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
CONTRAT ANTE;

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 CIEE 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
CONTRAT ANTE;

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
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato;

5.19 - Está obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em ('~fnI'r~","lIl1"1

obrigações assumidas, assim como manter todas as condições de habilitaçâ e(.,G
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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 pelas 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-Auxilio, 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
Supervisar 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 provídências 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 telefônica, 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 á 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 nO11.788/08;

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

6.17 - Cumprir todas as responsabilidades, como CONTRATA
Compromisso de Estágio, zelando por seu cumprimento;

pelo

6.16 - Respeitar as proporções estabelecidas em lei para a
Médio;

nsino
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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 vigorar a 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 li, do artigo 57, da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações.

7.2 - A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formalizada(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.

74 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 7.1, a vigência contratual nos exercícios
subseqüentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias 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 Candido, 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.

83 - 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
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95 - O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do
artigo 86 da Lei Federal nO8.666/93, 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

111- 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
CONTRAT ADA 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 legal quanto ao indice 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 nO
8.666/93, com suas alterações posteriores. ..- "'~~'

"O (jt..~,.
CLÁUSULA DOZE - DO FORO ~x..~~v
12.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do pre ~~~).Zito o Foro
da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer ~~'\~ v~ '-'~;i'vilegiado,
independente do domicílio das partes. O ./
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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 de fevereiro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Marcelo Simoni Pires

Superintendente
CONTRATANTE

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Luiz Gustavo Coppola
Representante Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RG n° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Tavares de Andrade
RG nO 23.965.227-7
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1° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 3/2018

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, doravante denominada CONTRATADA, à vista do disposto no
artigo 65 da Lei Federal nO 8.666/93 e alterações e Contrato firmado com fundamento no Processo n°
38/2018 - Dispensa de Licitação n? 01/2018, objetivando estabelecer 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 111 e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de
programas de Estágio de Estudantes, firmado com fundamento no inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal nO
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, vêm ADITÁ-LO, para ficar consignado o que segue:

I - Fica acrescido ao objeto contratual o valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) correspondente ao
percentual de 25% da quantia total contratada de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

II - Pelo presente aditamento a Contratada fará jus a uma remuneração total de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta
reais) correspondente a uma contribuição de R$ 72,00 (setenta e dois reais) por estudante/mês.

111 - A despesa do presente aditamento onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados nas
seguintes dotações:

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

IV - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, para constar, lavra-se este termo, que vai devidamente assinado pelas partes e testemunhas.

Ourinhos, 29 de agosto de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Rodrigo Cesar Gomes

Diretor de Controle Interno
CONTRATANTE

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Luiz Gustavo Coppola
Representante Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Jefferson Vilemor Oliveira Candido
RG nO26.608.625-1
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CONTRATO N° 43/16

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

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob n°
50.290.931/0001-40, 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 nO.13.146.149-7 e CPF nO
075.299.248-18, conforme Delegação de Competência fixada pela Resolução 1/97 e
Ato nO 1917/15, publicado no DOE de 8 de outubro de 2.015, de ora em diante
designado CONTRATANTE, e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA·
CIEE, associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não
econômicos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública,
inscrita no CNPJ sob n" 61.600.839/0001-55, com sede na Rua Tabapuã, nO540 -
Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP CEP 04533-001, representado pelo seu Procurador,
legalmente constituído, Senhor Luiz Gustavo Coppola, RG nO.16.459.046-8 SSP/SP,
CPF n". 076443.238-99, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na
forma do inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações, firmam
o presente contrato, conforme autorização deste Tribunal de Contas contida dos autos
do TC-A 5.2341026/16, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1- Contratação de agente de integração de estágio visando o desenvolvimento de
atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágios curriculares
remunerados de estudantes de nível médio e superior no âmbit do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de acordo com especificaç es e condições
constantes do Termo de Referência, que integra o Anexo I deste Con at
1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se
transcritos, os seguintes documentos:
a) Anexo I - Termo de Referência;
b) Anexo II - ORDEM DE SERViÇO GP N°. 02/2001 .
c) Anexo 111 - RESOLUÇÃO n° 5/93

Contrato n° 43116 TC-A- n°. 5.2341026116 J fls. 1/11
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CLÁUSULA SEGUNDA
CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

2.1- Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste 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 previdenciários decorrentes de sua execução.

2.2- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissão de Fiscalização.
2.3- Recebidas as Notas-Fiscais Faturas de Serviço (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- Os Atestados de Realização dos Serviços serão emitidos para serviços

efetivamente realizados e 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 que couber, ao atendimento das normas
estabelecidas pela Ordem de Serviço GP n° 02/2001 do CONTRATANTE, Anexo 11
deste contrato.
2.5- A Contratada deverá executar diretamente os serviços contratados, sem
transferência de responsabilidade ou subcontratação, salvo prévia e expressa
autorização deste Tribunal de Contas.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO, DOS RECURSOS, DO REAJUSTE E DAS CONDiÇÕES DE

PAGAMENTO

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

3.2- O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em conta corre e m nome
do C.I.E.E. através do Banco do Brasil S/A, Agência 336-7, conta nO 211-9 e
(quinze) dias contados da emissão do Atestado de Realização; "
3.3- A despesa decorrente do presente ajuste correrá à conta de recursos róbrios a
serem consignados no orçamento vigente, onerando o elemento o~ômico
33.90.39.99, Atividade 4821.

3.4- O valor da contribuição institucional será reajustado a cada pe~' d --d 1
meses, a contar do mês de referência dos preços, pela variação IP
conformidade com a legislação vigente, e de acordo com a seguin fór
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Onde:
R = Parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços;
IPC/IPCo = variação do IPC-FIPE - Indice de Preços ao Consumidor, ocorrida
entre o mês de referência dos preços e o mês de aplicação do reajuste.
Mês de referência dos preços: Abril/2016.

3.5- Os pagarnentos respeitarão, ainda, no que couberem, as disposições da Ordem
de Serviço GP nO02/2001 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 na Nota Fiscal/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 recontado 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.

CLÁUSULA QUARTA
VIGÊNCIA

4.1- A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir da data indicada na
Autorização para Início 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 120 ( ento e vinte)
dias de seu vencimento;

4.1.1- As prorrogações do prazo de vigência serão formaliza
celebração dos termos de aditamento a este contrato, respeitadas
prescritas na Lei Federal nO8.666/1993;

4.1.2- A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conv niê~cia do
CONTRAT ANTE não gerará à CONTRATADA direito a qualquer ~pêçie de
indenização.

4.2- Não obstante o prazo estipulado na cláusula 4.1, a vigência con ra u I nos
exercícios subsequentes ao da publicação do extrato deste contra o s
condição resolutiva, consubstanciada na existência de recurso apr
respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atend
.~~~Fesas.
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CLÁUSULA QUINTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ADA

5.1- Executar os serviços conforme as especificações e condições estabelecidas neste
termo e seus anexos.
5.2- Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal.
5.3- Atender, no âmbito de suas obrigações, os dispositivos da Ordem de Serviço n°
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 a 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 Oll anormalidades que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado
final dos serviços.
5.9- 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.

CLÁUSULA SEXTA
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações estabelecidas no Termo 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.

TC-A- n°. 5.234/026/16

c ntrato OU a
6, de 21 de
4, autoriza,

contrato,

o' \ posto n~_

CLÁUSULA 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 nÓ.
junho de 1993, atualizada pela lei federal n". 8.883, de 8 de junho d
desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainCt ,
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplê·'Gia.,.

Contrato n° 43/16 fls. 4/ 11



7.2- A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7° da Lei Federal nO
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Resolução nO5, de 1° de Setembro de 1993
(alterada pela Resolução n° 3/08), do CONTRATANTE, 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 sanções previstas neste ajuste e na
legislação que rege a licitação.

7.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto
ou pela inadimplência.

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

CLÁUSULA OITAVA
FORO

8.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o
Foro Central da Capital do Estado de São Pu.

8.2- E, por estarem justas e contratadas, ssin m o presente contrato para todos os
fins de direito.

CENTRO DE INTE

Testemunhas:
..---;---;7 ~ .-/"'/ {.../'L..·---c __ ,

Nome: /f!.1 c·d-;if-> ~)n-f ~/,
RG nO: Z{;' .( Z i" .JV;- - t- Nome:

RG nO.:
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Contratação de agente de integr ação de estágio visando o desenvolvimento de atividades conjuntas
para a operacionalização de programa de estágios curriculares remunerados de estudantes de nível
médio e superior no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2. Justificativa

2.1 Com base na Lei nQ 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 e superior.
2.2 Em virtude da importância e dimensão do programa, faz-se necessário para sua operacionalização
o 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, à medida que
oferecerá cadastro amplo e atualizado de estudantes nas diversas áreas de conhecimento, o que
possibilitará rapidez no atendimento das solicitações, seleção criteriosa dos candidatos às vagas e
redução significativa das rotinas e procedimentos necessários à elaboração e acompanhamento dos
compromissos de estágio e atividades correlatas.

3. 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.

4. vagas e locais para realização do estágio

4.1 Serão oferecidas até 100 vagas de estágio, sendo 15 de Nível Médio e 85 de Nível Superior.
4.2 O preenchimento das vagas poderá ocorrer na Sede e nas Unidades Regionais, de acordo com a
conveniência e necessidade deste TCE-SP.

S. Seleção

5.1 Caberá à CONTRATADA a tarefa de recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos
a estágio, de acordo com o perfil solicitado pelas áreas de interesse do CONTRATANTE.

6. Condições do Estágio ~

6.1 O estágio deve ter caráter de complementação educacional e aprendizagem profission I será
planejado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas, ca ,n ár s e
horários escolares. Constitui um instrumento da integração Escola-Empresa, capaz de pro ,ô
aplicação de conhecimentos teóricos, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de rela io
humano, não acarretando qualquer vínculo de caráter empregatício com o CONTRATANTE.
6.2 O estágio será realizado por alunos regularmente matriculados e com efetiva fr
de educação de nível superior e médio. l'
6.3 A supervisão das atividades desempenhadas pelos estagiários será de responsa lida'
servidor com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvi ~ no r .'
estagiário.

Contrato nO43/1 G TC-A- n". 5.234/026/16



V
/ S P~,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

'" .

5.4 Os Termos de Compromisso de Estágio serão firmados 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 Termo de Compromisso.
6.8 O estagiário deverá registrar e assinar em folha de ponto própria, controlada pelo supervisar, o
período de estágio cumprido diariamente,
6.9 O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser extinto a qualquer momento por iniciativa do TCE-
SP ou do estagiário, sem qualquer ônus.

7. Bolsa-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 para estagiários de nível superior;
b) R$ 500,00 para estagiários de nível médio.
7.2 Os valores acima discriminados serão anualmente submetidos à apreciação quanto a sua revisão e
atualização, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a disponibilidade de recursos,

8. Auxílio-transporte

8.10 auxílio-transporte será concedido ao estagiário na forma de pecúnia, destinado exclusivamente
ao custeio de despesas realizadas com transporte nos deslocamentos entre sua residência e o local de
estágio.
8.2 O estagiário, no início da vigência do Termo de Compromisso, deverá preencher declaração em que
conste o tipo de transporte público utilizado, bem como o valor dispendido.
8.3 Para fins de concessão do auxílio-transporte será considerada a utilização de ônibus municipal ou
ônibus interrnunicipal, trem e metrô, levando-se em conta o valor referente à integração, quando esta
estiver disponível.
8.4 O valor relativo ao auxílio-transporte será repassado ao estagiário no mês posterior ao uso, a título
de reembolso, de acordo com os dias efetivamente estagiados e atestados em planilha de frequência
pelo supervisor de estágio,

9,1 Vale-Refeição

Será concedido vale-refeição, no valor correspondente à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor
fixado aos demais servidores do TCE-SP, conforme disciplinado em TC-A próprio que trata da matéria.

11. Das ausências ao estágio

10.1 Do Recesso de Estágio

10.2 É assegurado ao estagiário, cujo período de estágio tenha duração igualou superior
periodo de recesso remunerado de 30 (trinta) dias corridos, a ser gozado preferencialm
suas férias escolares.
10.3 O período de recesso do TCE-SP, definido anualmente por Ato da Presidência, se . o
como recesso para todos os estagiários.
lOA Caso o estágio tenha duração inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão c
maneira proporcional.

1L 11-1sfaltas devidamente justificadas não serão descontadas no valor da bolsa-auxíli
.9_!imite máximo de 06 (seis) faltas no período de 12 meses,
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11.2 As demais ausências ao estágio, justificadas ou 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 auxílio-transporte.

12. Da Taxa de Administração

12.1 A Taxa de Administração corresponde ao custeio das despesas necessárias, incluindo as despesas
administrativas e operacionaís, as despesas com pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais dos
estagiários, as despesas com o recrutamento, seleção 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 pelos serviços prestados, mensalmente, valor fixo pré-
determinado, por estagiário, considerando as vagas efetivamente ocupadas.
12.3 O valor mensal a ser pago à CONTRATADA corres ponderá ao número efetivo de estudantes em
estágio nos mês de referência, multiplicado pelo valor da Taxa de Administração, conforme
informações constantes em planilha de frequência enviada 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 IPC-FIPE.

13. Das Obrigações da CONTRATADA

13.1 Manter convênios específicos com instituições de ensino, reconhecidas pelo Ministério da
Educação e Cultura, que apresentem as condições exlgldas para a caracterização e definição do estágio
de seus alunos, indicando-Ihes as possibilidades de estágio (áreas e número de vagas), adotando com
presteza os procedimentos administrativos para sua 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
pelo 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 Informa r aos estagiá rios sobre os documentos e providências necessá rios 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-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários em, no máximo, 24
horas a partir da emissão da ordem bancária;
13.10 Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o interesse e a sveniência
do CONTRATANTE;
13.11 Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a rceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou red in~o essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; \
13.12 Promover em um prazo máximo de quinze dias a elaboração do contrato de todos os es u antes
que participam do programa de estágio do CONTRATANTE;
13.13 Observar que a quantidade parcial ou total de estagiários, bem como o valor da bolsa
poderão ser alterados no interesse do serviço e a critério do CONTRATANTE, nos limites fix d
13.14 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pel CONT ~
13.15 Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato; -
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14. Das Obrigações do CONTRATANTE

-

14.1 Informar ao Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio a serem concedidas;
14.2 Rea lizar a seleção dos estagiários entre os estudantes encam inhados pela CONTRATADA;
14.3 Informar à CONTRATADA os estudantes selecionados, com informações sobre a data do início do
estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio;
14.4 Transferir mensalmente os recursos destinados ao pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-
transporte de seus estagiários, indicando os respectivos valores:
14.5 Lavrar Termo de Compromisso de Estágio - TeE, juntamente ao Agente de Integração, pela
Instituição de Ensino e pelo Estagiário, observando-se as exigências contidas nas normas legais e
regu Iamentares pertinentes;
14.6 Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio;
1.4.7 Acompanhar a fre quência mensal dos estagiários;
14.8 Elaborar, no máximo a cada 06 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória do
estagiário, para encaminhamento à 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 solicitado, declaração de estágio;
14.11 Reduzir a jornada de trabalho dos estagiários nos periodos de avaliação previamente informados
pelos estagiários;

15. Acompanhamento e Fiscalização

15.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto 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-Ia sempre que for necessário.
15.3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto caberá à mencionada Comissão de
Fiscalização;
15.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

16. Vigência

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses.
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ANEXO II
ORDEM DE SERViÇO GP N°, 02/2001

PUBLlCADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PODER lEGISlATIVO, EM 30/05/2001, pAG.
35.
TCA - 29.863/026/00

Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, o § 20 do artigo 71 da Lei Federal 8666/93, com a
redação determinada pela lei n° 9 032, de 28.04.95.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le9ais conferidas pelo art.
2°, inciso XXIII da Lei Complementar nO709. de 14 de Janeiro de 1993, c/c o artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando o disposto no artigo 23 da lei na 9711, de 20.11.98, que alterou a redação do artigo 31 da lei nO
8212, de 24.07.91;
Considerando as normas do Decreto na 3.048, de 6.05.99, que "Aprova o Regulamento da Previdência Social e dá
outras providências", especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§:
Considerando o dever imposto por tais normas à Administração: e
Considerando, finalmente, caber à Administração exigir do contratado a comprovação do adimplemento das
obrigações previdenciárias relativas ao objeto da avença, de modo a prevenir eventual responsabilidade solidária
que, Quanto a estas. lhe possa recair.

RESOLVE

Regulamentar o artigo 71, § 2° da lei Federal nO8.666/93, com a redação determinada pela Lei nO9.032/95, nos
rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em Que este Tribunal figurar como Contratante.

Art 1c - Por força do contido no art. 31 e §§ da lei nO9.711, c/c com o artigo 219, § 3° do Decreto 3.048/99, este
Tribunal deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços ali
enumerados, para recoihímento. no prazo legal e regulamentar, em nome da Empresa contratada.
Art. 2° - Não se emitirá atestado de reallzação dos serviços sem prévia verificação, pelo Gestor do Contrato, do

efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Serviço.
Paráqrafo Único: O atestado a que se refere o caput será assinado por todos os membros da Comissão de

Fiscalização do Contrato, incluido c gestor.
Art, 3° - O 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.
I! - Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários.
111 - Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV - Comprovantes de:
a) EPl's - Equipamento de Proteção Individual;
b) Saúde Ocupacional;
c) Seguro de Vida;
d) Uniforme da Empresa.

Art. 4° - No caso de contrataçáo envolvendo execução de obras:
I - Incumbe ao Contratado, juntamente com a Comissão Técnica de Flscalizaçào, providenciar:
a) Inscrição da obra no posto do INSS, e informação sobre o valor pára obtenção da CND - Certidão

Negativa de Débitos da obra Contratada.
b) Recolhimentos de seguros de Riscos de Engenharia, de Vida e outros previstos contratualmente.
c) Recouurnento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de "Habite-se".

Parágrafo Único' Somente se emitirá Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante obtenção e
apresentação, pelo Contratado, da CND e do Habite-se.
Art. 5° - Os instrumentos convocat6rlos deverão, doravante, Obrigatoriamente, fa~er menção a esta Ordem de

Serviço para que dela tenham ciência os interessados em Contratar com o Tribunal.
Art. 6° - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da publicação, sem prejuí o s disposições constantes

das Ordens de Serviço 1/83 e 1/89, revogadas as disposições em contrário
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ANEXO 111
RESOLUÇÃO n°, 5/93*

TC-A -16.529/026/93 - de 1/9/93
PUBlICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nO. 8.666/93, considerando a faculdade de expedir normas
para a realização de seus procedimentos licitat6rios; considerando que a Lei nO. 8.666/93, ao se referir à multa o
faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parãmetros para a aplicação da sanção.
RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:
Artigo 1° - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81,86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, no âmbito

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.
Al1/qo 2° - A rocusa injustificada do adiudicatério em assinar o contrato aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentlO do prazo estabelecido pela AdminIstração do TnbulJal de Contas do Estado de São Paulo,
caracteriza o descul7lprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigaç~o nllo cumprida: ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execucao do contrato de servico, obra, ou na entrega de materiais, sem
prejufzo do disposto 110 parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da Lei 10.520/02. 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 cenlo) até o 300 (trigésimo) dia de atraso, e
" - Multa de 15% (quinze por cento) a paltir do 31° (triggsimo primeiro) dia de atraso até o 45° (quadragésimo

qUInto) dia de atraso.

Parárl[2fo lÍlllCO - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecucão total ou parcial da
obrigação assumida, salvo disposição em çontrário, em casos particulares. previstos 110 edital 01,1contrato,
§yjeitªndo-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resQlução.

Artigo 4° - Pela inexecucão total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as
sequintes penalidades:

I - Multa (ie 20% (villle por cenlO) sobre Q valor da obrigação não çumprida: ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 5° - O material não aceito deverá ser substituldo dentro do prazo fixado pela administração do Tribunal de
Contas do Estado de sào Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.

Paráqraío único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa
prevista no Artigo 4° desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo estabelecido no "caput' deste artigo.
Artigo 6° - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será

apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
Anigo 7° - As multas referidas nesta resoluciJo não impedem a aplicact10 de outras sancOes previstas nas Leis

8.666/93 e 10.520102.
§ 1° - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecuçllo parcial, o

Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até ª
decisão definitiva, asseq(!{ada a amola defesa.

§ 2° - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será
letida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.

~Se este Tribunal decidir pela não aplicação da muna, o valor retido será devolvido à contrata(Ja
devidamente conig/do pelo IPC-FIPE.

Artigo 8° - As normas estabelecidas nesta Resolução deverao constar em todos os procedimentos licitatórios e
eledispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 9° - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação .

• Atualizada pela Resolução nO. 03/08, pub!icacJa no Diário OfICial do Estado de S{1o Pau
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES -~s-e~oti ~1i1Ci1:J;:i.!_M~

Ata da Assembleía Geral Ertracrdinária do
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-

Aos sete dias do mês de dezembro de 2011, realizou-se em sua sede social, à Rua Tabapuã, n° \
44S - 9° andar, a Assembleia Geral Extraordinária do Centro de Integração Empresa-Eseela
- CIEE, com as seguintes presenças: Membros Fundadores: Aloysio Gonçalves Martins,
Clóvis Dutra c Geraldo Franclsco Ziviani; Presidentes Eméritos: Herbert Victor Levy Filho c
Paulo Nathanacl Pereira de Souza; Memhros Honorários: Antonio Hélio Guerra Vieira,
Jarbas Miguel de Albuquerque Maranhão c Nelson Alves; Conselho de Administração:
Presidente -- Ruy Martins Altenfelder Silva; Vice-Presidentes Antonio Jacinto Calciro Palma e
Wálter Fanganicllo Maicrovitch; Conselheiros: José Augusto Minarcllí e Orlando de Almeida
Filho; Conselho Consultivo: conselheiros Ana Maria Vilcla Igel, Antoninho Marmo Trevisan,
Antonio Garbelini Junior, Élcio Anibal de Lucca, Flávio Fava de Moraes, Gaudêncio Torquato,
Ivctte Senise Ferreiro, Joaquim Pedro Villaça de Souza Campos, José Pastorc, José Vicente,
Liz Coli Cabral Nogueira, Marcos Troyjo, Ney Edson Prado, Ricardo Melantonio, Sebastião
Misiara, Tácito Barbosa Coelho Monteiro, Wander Soares, Wilson João Zampieri e Yvonne
Capuano; Conselho Fiscal: César Gomes de Mello, Luiz Eduardo Reis de Magalhães e
Roberto Cintra Leite; presente, também, o presidente executivo, Luiz Gonzaga Bertelli, li

gerente jurídica. Maria Nilce Mota e a superintendente de assuntos Instítucionols e Rl], NelL'>3
Helena Menezes, O superintendente de administração e Finanças, Tomaz Lopes Pilho e o
superintendente de tecnologia da informação c da educação, Eduardo Barbosa Sakemi, Após
a verificação do "quôrum" regimental previsto para a instalação da presente Assernblcia,
conforme livro de registro de presenças, assumiu fi direção dos trabalhos o Presidente, Ruy
Martins Altenfelder Silva, o qual cumprimentou os presentes e convidou a mim, Neusa Helena
Meneies, para secrctariá-Io. Constituída a mesa dos trabalhos, o Presidente, Ruy Martins
Altenfelder Silva declarou instalada a presente Assernbleia Geral Extraordinária, considerando-
a habilitada e capaz para fi deliberação da seguinte Ordem do Dia, consoante oficio de
convocação, Presidcscon n" 17112011, de 18 de novembro de 2011, assim redigido: "Nos
lermos do que dispõem o Artigo 22 e o Inciso 111do Artigo 29 do Estatuto da nossa instituição,
vimos convidar Vossa Senhoria a participar da Assembleia Geral Extraordinária do Centro de
Integração Empresa-Escola - CIEE. a realizar-se no próximo dia 07 de dezembro de 201 J - 4U

feira, às 9h30min.. em primeira convocação e às 10 horas. em segunda convocação. para
tratar de seguinte Ordem do dia: 1. A~rllfra pelo presidente do Conselhl de Administração;
2. Deliberar sobre a Reforma do Estatuto do. CIEe, atendendo à nova legislação da
filantropia. Devido à importância do.. assunto objeto do; presente oficio. contamos
antecipadamente com as imprescindiveis ~ic!~álçasde Vossas Senhorias. Cordialmente, Ruy
Martins Altenfelder Silva - Presidente do Con.~elho de Administração. " Abertos os trabalhos, o
presidente, Ruy Martins Altenfelder Silva esclareceu que o CIEE sempre cumpriu os
formalidades legais e goza das imunidades 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 - CF.BAS, a
ser concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que ainda está
em anál isc. Relatou as principais modificações trazidas pela nova Lei n° 12.1O1/09 c pelo seu
Decreto regulameutador na 7.327110, que dispõe em seu artigo34: "para obter a certificação, a
entidade de assistência social deverá no exercício fiscal anterior ao requerimento de
renovação, prever em seu Estatuto a natureza, seus objetivos e público-alvo compatlveis co
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Lei n" lU42, de 1993 e com o Decreto 6.308 de 2007". A seguir, aprese.n-\9~~·hR~W.,. s e.
alteração do Estatuto vigente, nos artlgos 1", 2", 3", 4~ 6~ 29,32 e 54. . .". ':'~."", '.:" t" "

Após a exposição do presidente, Ruy Martlns Altenfelder Silva, todas as propostas foram
submetidas à aprovação dos presentes a esta Assembléia Geral Extraordinária. as quais foram -.
unanimemente aprovadas. Em decorrência, () Estatuto do Centro de Integração Empresa-
Escola - CIEE, com as devidas alterações passará a ter a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I
Da denominação e natureza jurídica

Art. 10 - O Centro Óe Integração Empresa Escola - CIEE é uma associação filantrópica de
direito privado, sem fins lucr-ativos e de fins não econômicos, beneficente de assistência social
e reconhecida de utilidade pública.- Parágrafo único. A sua sede e respectivo foro situam-se na cidade de São Paulo, Capital do
Estado de São Paulo.

Art. 2° - Constituída por Assembleia Geral realizada em 20 de fevereiro de 1964, registrada no
4" Registro de Títulos e Documentos de São Paulo - Cartório Medeiros, em 24/3/64, sob o n."
13.152, Livro "A" 0.° 12, rege-se pelo pre•.sente Estatuto e pela legislação pertinente.

Capitulo II
Dos objetivos e caractertsucas institucionais

Seção I
Dos Objetivos

Art. 3° - A Entidade tem objetivos assistenciais de ordem social, nos termos do inciso m do
art, 203 da Constituição Federal, dos quais se destacam:
I. A promoção da integração ao mercado de trabalho;
U. A assistência ao adolescente c à educação profissional na realização de programas de

aprendizagem; "
111. A promoção do estágio de educandos, atuando como agente de intcgração, na forma

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

garantia de direitos na área da assistência social;
V1. A defesa c difusão da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores

universais.
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Entrosar-se, parcerizando projetos e ações com as
universidades, empresas, entidades de classe e órgãos ou instituições de
ou privado;
Promover a realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, produção e divulgação de conhecimentos científicos e técnicos, relativos à '.
educação;
Contribuir para acelerar o processo de desenvolvimento mctodológico e tecnológico, no
campo das ciências humanas, exatas e biológicas;
Concorrer para o aprimoramento 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;
Proporcionar programas de estudos e pesquisas, direcionados a:
a) cooperar com projetos de caráter científico ou tecnológico de escolas ou

instituições;
b) obter oportunidades de estágio paro 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;

<I) preparar C encaminhar, para estágio, 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 cio entre a demanda por parte das empresas
c a oferta por parte das escolas;

1) concorrer para a estruturação e adequação de currículos de formação profissional.
Promover a realização de cursos em forma cooperativa, em que parte venha a ser
realizada na escola e parte na empresa;
Incentivar e proporcionar a realização de seminários, simpósios, conferências, ciclos de
debates, palestras, inclusive .sobre o Terceiro Setor, fóruns de debates e procedimentos
afins, com o concurso de espêci~isiaS .de:rer{9.m~riaCió~l ou internacional;
Empenhar-se para que empresas e .qrgãÔ~,pu'bilcl;ls utili'z.crti serviços de laboratórios c
equipes de professores e altmQ~,-~m';tháÍÍse. eénsaíos de quàJiil~dc."ác matérias-primas e
de produtos, assim como verificação de especificações e emíssãó de certificados;
Aplicar-se no sentido de que as empresas e órgãos públicos utilizem a escola para
serviços de aconselhamento e assistência técnica, 'bem comê para pesquisas aplicadas;
Colaborar em programas de tradução ou produção de literatura técnica ou cientifica, por
autores nacionais, para fins didáticos e práticos;
Participar de iniciativas que visem à criação, manutenção, renovação e ampliação de
laboratórios escolares;
Facilitar m~compreellsãO' as empresas, dos problemas estudantis e de formação
profissional' ('

(

11.

Ill.

fV.

V.

VI.

VIl.

VIII.

IX.

x.
Xl.

XII.
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:ro~~cionar aos estudantes melhor conhecimento do ftrn:aõllwüllWHtt"~
instituições; . '''. '''~':.' ".
Participar de iniciativas que visem a divulgar, junto às escolas. abibliografia técnica: dê
interesse das empresas;
Levar a efeito promoções culturais e técnico-educacionais, com base em programas '.
dirigidos e ajustados, sempre que possível, à estrutura do ensino supletivo
profissionalizante:
Concorrer para o aprimoramento das condições e programas de estudos, visando 11 obter
a máxima eficiência e objetividade na formação profissional. adaptadas às exigências da
comunidade em geral;
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;
Dar apoio a grupos de estudantes, pura programas de caráter educacional e cultural ao
exterior;
Levar a efeito c desenvolver esquemas ou programas específicos, com a participação
direta de estudantes-estagiários, coordenados por especialistas, professores ou não;
Desenvolver atividades de caráter técnico, administrativo e financeiro, visando a
contribuir para o processo de institucionalização c consequentc 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 estudante-estagiário durante a
realização do estágio;

Desenvolver projetos e programas 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 nos processos de

informação;
f) programas relativos a portadores de deficiência;
g) programas de capacitação educacional e profissional para estudantes;
h) programas que atendam ao adolescente;
i) prêmios literários;
j) prêmio Professor Emérito - Guerreiro da Educação;
k) exposições c 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.
Prestar assistência técnica em programas de intcgração ao mercado de trabalho.
notadarnente, de estágios e aprendizagem.

'il
XIII.

XIV.

xv.

XVI.

XVU.

xvnI.

XIX.

XX.

XXTl.



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

Seção 11
Das caracterlstíeas

Art. 6° - A Entidade caracteriza-se por:
I. Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operncional integralmente no

território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;

11. Aplicar os recursos, subvenções c doações recebidas nas finalidades a que está
vinculada;

ru. Não distribuir resultados, dividendos. bonificações, participações ou parcela do seu
patrimônio, sob nenhuma forma;

IV. Não perceberem os membros do quadro associativo definido no art . T", no exercício
exclusivo da função cstarutâria, nem seus benfeitores ou equivalentes, remuneração,
vantagens uu bencflcios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo;

V. Destinar, em caso de dissolução ou cxtinção, O seu eventual patrimônio remanescente
a entidade congêncre sem fins lucrativos ou a entidades públicas;

VI. Não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade de qualquer natureza;
VI r. Prestar serviços gratuitos e permanentes 80S beneficiários de seus fins filantrópicos c

assistenciais, sem qualquer discriminação de clientela;
VllI. Ser a sua escrituração contábil e as demais previstas em lei ou deliberndas pelo

Conselho de Administração efetuadas com rigorosa exatidão e mantidas em livros e
documentos próprios;

IX. Atender aos demais dispositivos legais defini dores das entidades filantrópicas e de
assistência social, ou a elaspertinentes.. .:

. : ' Cap.Ítuf~ fil. /"7!
DO QUADRO ASSOCIATIVO

• o" ••••

.' ... S.es.llo I
'Dos Ílssódados

ArL 7° - O quadro associativo da Entidade é formado pelas seguintes categorias:
I. Fundadores;
n. Presidentes Eméritos;
UI. Membros Honorários;
IV. Membros Beneméritos; r~
V. Membros do CO<L<elhodeAd;;iiIr'

( ...
~ -.
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VI. Membros do Conselho Consultivo;
VII. Membros do Conselho Fiscal.

ce0030
ç6

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

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

Art. 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 Prêmio Professor Emérito -
Guerreiro da Educação.

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

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
subsidiariamcnte, pelas obrigações ou compromissos de qualquer natureza contraídos pela
Entidade.

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

Seção 11
Da admissão, demissão c exclusão dos associados

Art.13 - A indicação de pessoas para integrar o quadro associativo da entic
ao Conselho de Administração por qualquer dos associados.

Art, 14 - À exceção dos membros referidos nos incisos I e 1.1do art. 7°, a i:ri
demais deverá ser feita ao Conselho de Administração em exercício e, uma
submetida à homologação da Assembléia Geral. .'{

Art. 16 • A exclusão de qualquer associado somente poderá ocorrer por decisão da Assembleia
Geral, especialmente convocada, se houver justa causa, nos lermos da legislação vigente.

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

§ 2" - O Conselho de Administração promoverá a apuração da veracidade dos fatos,
concedendo o amplo ito dej associado, com o eovio do seu relatório à deliberação
da Assembleia Geral ( r
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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 atividades da
instituição. \

Art. 1'1 - São direitos dos associados:

1. Votar e ser votado para cargos eletivos, 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.

11. Participar de todos os eventos patrocinados pela entidade;
fi1. Ter voz e voto nas asscmbleias gerais, salvo disposições estatutárias diversas.

Art. 19 - São deveres dos associados:

nr.
IV.
V.

Respeitar e ohservar o presente estatuto, as disposições regimentais e as deliberações da
Assembleia Geral;
Prestar à entidade toda 11 cooperação moral, material e intelectual e lutar pelo
engrandecimento da mesma;
Comparecer às assembleias gerais e reuniões, quando convocado;
Comunicar, por escrito, mudanças de residência;
Integrar as comissões técnicas para as quais for designado, cumprir os mandatos
recebidos e os encargos atribuídos pela Asscrnbleia Geral ou pelo Presidente do
Conselho de Administração, salvo justificação.

1.

11.

.r
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Capítulo IV
Dos órgãos da instituição

Art. 20 - São órgãos da instituição:
I. a Assembléia Geral;
n. o Conselho de Administração;
Hl. o Conselho Consultivo;
IV. o Conselho Fiscal.

Seção I
Das Assemblcias Gerais

Art. 21 - A Assernblcia Geral é o órgão máximo de deliberação da Entidade, compondo-se dos
Fundadores, Presidentes Eméritos, Membros Honorários, Membros Beneméritos. Membros do
Conselho de Administração, Membros do Conselho Consultivo e Mem~ro Conselho Fiscal,
todos com direito a voto, exceção feita aos cas indicados por este Esta to.

«:
r
f
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Ali. 22 - As Assembléias Gerais serão 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 direito de solicitá-Ias a um quinto dos associados.

-

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

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

11. As extraordinárias, para deliberação do que trata o inciso li do art, 29 c para
exclusão de associado, serão realizadas mediante o voto concorde de
necessariamente, dois tC{ÇOS dos presentes à assembleia especialmente convecada
para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria
absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes;

lU. Para a deliberação a que se refere O inciso V( do art. 29. reconhecida a existência de
motivos graves, será. necessária a maioria absoluta dos integrantes do quadro
assoei ativo da entidade, em primeira convocação, ou pelo menos wn terço dos
mesmos nas convocações seguintes;

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

Parágrafo único - É vedado o uso de procuração para participar das Asscmblcias Gerais.

Art. 24 - As AssembJeias 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 caput e a matéria em pauta, os presentes elegerão quem a presida. u N '--1
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§ 1" - A cada componente da Assembleia Geral corresponde um voto.

Art. 25 - As Assernbleias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias.

Art, 26 - As Assembléias Gerais deliberarão:
I. Sendo ordinária, pela maioria dos presentes;
11. Sendo extraordinária, ressalvados os quáruns qualificados, es

estatuto conforme os incisos li e 1lI do art. 23.

§r - Ao Presidente da Assembléia Geral caberá apenas o voto de desempate.
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lI. 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.

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

'.
111.

Art. 28 - As Assemblcias Gerais Ordinárias realízar-se-ão:
J. No mês de dezembro de cada ano, para deliberar sobre as matérias previstas DO art.

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

inciso I, letra "c";
IH. Trienalmentc, DO mês de abril, para deliberar sobre HS matérias previstas no inciso II

do art, 27, letras "a", "b" e "c",

Art. 29 - Competirá à Assernbleia Geral Extraordinária deliberar sobre:
l. Alienação ou gravame a qualquer título de bens imóveis do patrimônio da Entidade.

inclusive os previstos DO art. 50, com especificação das condições da transação;
Aquisição de bens imóveis e autorização de construções, com cspcciíicação das
respectivas condições;
Reforma deste Estatuto;
Transformação das Unidades de Operação vinculadas ao CTEE em CLEE's Estaduais
Autônomos;
Escolha de substituto para o cargo de Presidente ou demais cargos do Conselho dc
Administração, no caso de vacância, por maioria absoluta dos membros integrantes
da Assembléia;
Destituição dos Membros do Quadro Associativo;
Nomeação e demissão do superintendente geral do ClliE, por propo
do Conselho de Administração; O . :Il'

Deliberar sobre a dissolução ou cxtinção da Entidade c a de', ão ~ sC'Q!~
, . ' ~c. 2011 .'.patnmoruo: !TU-' .~-;:

Outros assuntos que não sejam da competência específica da A ~lpbleia Gcr~J (;::
, ,. , - c-'

Ordinária. . 7J~ ~3~i '
.v: • . Pn 01 "-'XI

}'arágrafo único - Além das conslru1t~s da pauta; ne~h~u';'Óutra.'matéria pod~ ;n~ su~ti~ C[
à d libe - , '... I I, " .",)-~ ,sua e I raçao. '" "... . f' ".J (lI I
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Seção n' ',( . ..-J

Do Conselho de Adiitiiiistraçiio

ll.

nr,
IV,

V.

VI.
vn.

VIII.
lX.

.-, .
o' ••• i •

Art, 30 - O Conselho de Administração, em número de sele membros, compõe-se de:
1. Presidente;
11. Três Vice-Pre . ell~es; .
lU. Três Consel ei s.

(Í

. ,.~:il.'~:·."'::---.,: ....,:.:..,...:.."';...,.".-.----. : . :;, ~...-,,,
\ -.;J, '"".: .. \:,' ;" ~:~,. , r. ,;,; :~(.~~:

\ I. v "'\,"""..,1 1:('itilllfIlC!
\" •.. "

O 2 }\: II ')~.. '~:':. .' 012
, ' \["'"r~:).,,;-,,_..,--,,i::'":.',\.. )t:.'\ ':: .'. t :....;~.::.::::~:.r.o;(,;~_'.',:'::~ •• ~. 'f~:"\.; ?'.'i~\.lll;.•J]:: ~..._ ~-



fD~
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAwESCOLA

Parágrafo único - A Assembleia Geral que os eleger poderá também dar-lhes posse.

Art. 3 L - O mandato dos Conselheiros é de três anos, iniciando-se em dezesseis de abril do ano
de sua eleição e terminando em quinze de abril do terceiro ano subsequentc,

'.
§ 10 - O Presidente do Conselho de Administração poderá ser rceleito uma só vez.

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

§ 30 - Em caso de vacância, O eleito para preenchê-Ia cumprirá o tempo restante do mandato.

§ 4" - Em suas ausências ou impedimentos temporários, o Presidente do Conselho designará o
Vicc-Presidente que o substituirá.

§ 5G
- 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.

§ 66
- Em caso de vacância nos quadros do Conselho de Administração, far-se-á uma

Assembléia Geral Extraordinária para eleição do novo titular, que cumprirá o tempo restante do
mandato.

atos:
I.

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

n.

111.
IV.

V.
VI.
VII.

Vlll.

IX.

Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto e das deliberações emanadas das
Assembleias Gerais;
Aprovar e submeter ad referendum da Assembleia O plano d ão ~al -e-l
respectivo orçamento da Entidade, acompanhando sua execução; ::o CD r
Nomear Auditoria Externa Independente, em sistema de rotatividade a ~da ~~~ 1
Nomear Auditoria Externa Independente, em sistema de rotatividad ~ad.a:~o{..::.l
especializada em Auditoria Social, para emitir parecer sobre ~csZlWiaiS. .' .
implerncntadas e publicadas no balanço social anual, que abranj ml9cluslve, ql;:~'
forma específica o disposto no artigo 4°~ ~.:..::=~: .
Deliberar sobre atos que se revistam de relevância. parei a entida ;7J~DSO(l,IlÍe ~.~~ .
objetivos estatutários e as metas prescritas; u.:;9 <O ~~!
Deliberar sobre os assuntos que não forem de competência da Asse l~ G~; ~; !
Definir homenagens e títulos honoríficos, com respectivos atribut , ~nfe~is'i I
pessoas que contribuírem para a Entidade com significativos prés . ded"de~
intelectual ou material, bem como concedê-los; - .. -
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;
Deliberar sobre:
a) atos que não correspo am estritamente aos objetivos da Entidade, enumerados

nos art. 3° e 4° dest . tat~uo;
('" r- .

------ ------~~~~---~~~-----------
~ '\. . ' :", ..) .....,.

.....<,\ ....: .: .-..;;'~";"~'~'I'"• • ••••.• " " - ••; "';(Jnir)(mo
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XI.

b) custos, despesas ou encargos não previstos no Plano de Ação anual e
respectivo orçamento;

c) aquisição, alienação ou oneração de bens móveis, corpõreos ou incorpõreos,
não previstos no Plano de Ação e respectivo orçamento;

d) o nome do homenageado com o troféu Guerreiro da Educação, a ser conferido '.
anualmente;

e) atos de participação no CIEE Nacional e regência das relações com esta
entidade;

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

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

h) contratação de financiamentos, empréstimos bancários e aplicações financeira s,
Preparar e encaminhar à Assembléia Geral proposta sobre:
a) aquisição, alienação ou 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 Assembléia Geral ou do Presidente do mesmo Conselho.
As matéria" sujeitas à aprovação da Assembleia Geral, incluídas as especificadas
neste artigo, deverão ser a esta encaminhadas pelo Conselho de Administração, com
a devida j ustificati va.
Decidir sobre os casos omissos neste Estatuto.

x.

XJl.

XIII.

ArL 33 - O Conselho reunir-se-à mensalmente e sempre que
maioria dos membros presentes à reunião.

Art. 34 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
I. Representar a entidade institucionalmente, ativa c passivamente. em jui

dele, e praticar os atos jurídicos pertinentes ao cargo;
n. Atribuir funções aos Vice-Presidentes, aos demais Membros do

Administração e das Comissões Técnicas;
111. Convocar e presidir as Assembleias Gerais c as reuniões do

Administração;
IV. Deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto que exigirem solução

referendum do Conselho de Ad~\TIlção;. .
V. Representar a Entidade perante' o Centro, de .Integràção Empresa-Escol'

Nacional; . .:'" ':::'" it~: !.' t : i.:
VI. Submeter à aprovação. da Assembléia ~GCfàH~'xtraordinária' a nomeação do

Superintendente Geral, bem .como' a'sua ;dcm·i.s~fio~d·e.,:~dani.ept~~do.mentada;
VII. Constituir, em nome da Entidade, procuradores para qualquer fim, especificando o

mandato, os respectivos poderes e o prazo de suavalidade, podendo ser liberados de
rf"'GI:LO os mandatos ad-juditia;

VIU. Criar Comissões Técnicas, com objetivo específico, desi do os seus membros,

para análise e pMC~' de m&;;~e= 00 En:;OO .... ~.

, -\ -, • ',' ... ". ~~'\"\'.'i.'.;. \. . : ..» ...: :.'.'~..:.,,;~':{\.;' I
,(,::"~~~·\2'·~..I~\~J.:"2:'Q~;1'Z"::';'~':Of>ÍOi~~1

~ . "'-\'. .
. ",\"."....) :~l..t:..':<.::. ~'!,'.:.~:'::-~:'.!

"'.'.t: ;:"·Ii\. 11,. " ...•., ".1.,: J
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IX. Designar representantes do CmE em organizações que convidem a instituição para
participar de suas atividades.

Seç~om
Do Conselho Consultivo 'o

Art. 3S - O Conselho Consultivo é órgão de assessoramento e de apoio ao Conselho de
Administração, composto por até 25 membros, eleitos em Asscmbleia 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 um Coordenador, escolhido por seus pares, com mandato
de um ano, aplicando-se ao mesmo a regra contida no parágrafo lOdo art. 31 deste estatuto.

Arf. 38 - Compete ao Conselho Consultivo:
L o Dar cumprimento, no que lhe couber, às deliberações emanadas das assembléias gerais

e 3S determinações do Conselho de Administração;
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;

111. Elaborar estudos diversos, de interesse do CIEE, mediante solicitação do Conselho de
Administração;
Reunir e selecionar nomes indicados para o Troféu Guerreiro da Educação, com
elaboração de lista tríplice, a ser encaminhada ao Conselho de Administração;
Indicar ao Conselho de Administração nomes de pessoas, associadas ou não, para
integrar o quadro de Membros Honorários e Membros Beneméritos, ."ertnp.õ d0s--'l
arts. 1O e 1 I; ;O <O I
Reunir-se, no mínimo trimestralmente, ou sempre que for necessário, r~onv~çã~1 I
do seu Coordenador. g g] .:-;~J .•.•i o::-(.) 2ntl ',., o. ~ ror t ~y .;

i O() (I) .

Supe~ !8~enle Ger<tl:~ i

" of Ul ::':1-\: J.
? U>~) 3'ÃJ •
.; ,I) (O -O I

O ~')
'rl Ul p

r "'" fi>:: c.n I
m o ----l

lI.

IV.

v.

VI.

Art.39 - Os membros integrantes do Conselho de Administração e o
poderão participar das reuniões do Conselho Consultivo.
l. O Presidente do Conselho de Administração terá voz e voto.
11. O Superintendente Geral terá somente voz.

Seção IV
Do Censetbo Fiscal

Art. 40 - O Conselho Fiscal é composto de três membros titulares c três suplentes, com
mandato de três anos.

§ 1" - Sua eleição dar-se-à na mesma Assembleia Geral Ordinária de eleição do Conselho de
Administração, aplicando-se-lhe disposto no parágrafo único do artigo 30 e parágrafo 3° do
artigo 31, no que lh~' u er.

<"I

_______ I- _(-'"'o,=-0. o~~ _
to,
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§ r -Em caso de impedimento ou ausência temporária de titular ou de vacância no Conselho.
dar-se-à a substituição ou a sucessão por suplente, na respectiva ordem de eleição.

§ 30 • Os membros do Conselho Fiscal, titulares ou suplentes, poderão ser reeleitos uma só Vez.

Art. 41 • Compete ao Conselho Fiscal:
l. Dar parecer e apresentar relatório anual sobre as demonstrações contábeís,

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

julgamento quanto ao mérito e legitimidade das despesas.

Are. 42 - Os Membros do Conselho Fiscal são impedidos de votar nas Assembleia. s Gerais
sobre matérias orçamentárias e financeiras.

Capítulo V
Da Gestão Executiva

-. Art. 43 • A Entidade, em sua gestão executiva, abrangendo as atividades de caráter
administrativo e financeiro, disporá de organização composta de pessoal que preste trabalho
remunerado, em relação empregatícia 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.

. ...._,
Parágrnfo único - Caberá à Gestão Executiva cumprir a organização c métodos e~do{~IO I

::~::~ : :::::::Oque sereferemosarts.43 c 44 disporá de Superinten _-~iaI.;);~~i
investida das funções especificadas no Regimento Interno. ': ~5 i~i:"

m , , L

§ 10 _ Caberá o exercício da Superintendência Geral a pessoa de comprovada ~~~~:'" tên~ c ~3~;(
ilibada reputaçilo.l U);.J <O :·'}·~i·

O 0'1 ~) I
§ r - o Conselho de Administração poderá atribtÍi(\lo S1:o1peri~t.en~eIl~cGe~ "~Sign~o (;, j
formal de Presidente Executivo. .. " ;''j:; :';::::' . '-;' ..; : '" ':.~ O .-.J

Capítulo VI
Do exercido social, dos recursos e

da prestação de contas

Art. 46 - O exercício social da Entidade eoi cidirá com o ano ci

'-,
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Art. 47 - Os recursos da Entidade consistirão, entre outros, de:
I. Contribuições destinadas à manutenção das atividades e aos programas da

instituição;
11. Doações, heranças, legados c outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas,

nacionais ou internacionais; \.
111. Receitas de aplicações financeiras.

Art, 48 - Findo o exercício social, deverão ser levantados o balanço patrimonial c as
demonstrações contábeis do exercício, com os documentos pertinentes.

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

§ r . o Conselho de Administração, eom sua manifestação. encaminhará a matéria à
deliberação da Assembléia Geral Ordinária.

Capítulo vn
Do patrimônio

Art. 49 . O patrimônio da Entidade é constituído de todos os seus bens corpóreos e
incorpórcos,

An. 50 - A Entidade é titular dos direitos autorais, marcas nomínativas, figurativas, mistas,
expressões e sinais de propaganda, que constituem bens irnateriais integrantes do seu
patrimônio, registrados ou não no Instituto NacionaJ da Propriedade Industrial - INPI, na
Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Biblioteca
Nacional, ou em qualquer outro órgão competente.

Nc..o --l
Capitulo VIII

Da dissolução ou extinção -t J:!]0 ~~l!. O :rI
O .'/ "".

AM.51 - A dissolução ou extinção da Entidade s6 poderá ser deliberada por Ass 7b1ei~al~~:·
Extraordinária especialmente convocada para esse fim, que decidirá. inclusive, s o dcstinovr [o.
do seu patrimônio, nos termos do art, 6°, inciso V. 5j;" C:~:I

O;;:~ V\ ~-4

Art, 52 - A deliberação só poderá ser tomada por quórum qualificado de A (,'~o~os~i~1
membros que, nos termos do art, 21, compõem a Assembleia Geral. i~ ~ &; I

:~ U'I I
§ 10 - A convocação da Assembleia far-se-á por carta, de entrega comprovada a <ffi!tinaC;bio,.-.J
com quinze dias de antecedência da sua realização.

§ 2" - A Asscmblcia será instalad

ao souqu6rumq~;
com o número de membros que corresponda, pelo menos,

..!~(:~-
,>ílTiCiLM!J1:
2,~S
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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.

Capitulo IX
Oas disposições transltérias e finais

Art, S3 - A Entidade integra o Sistema Nacional ClEE.

Art. 54 - O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro em Cartório de Títulos e
Documentos, cessando naquela mesma data a vigência do Estatuto anterior registrado em 23 de
novembro de 2007, sob o n° 540146, no 4° Oficio 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 Altenfclder
Silva deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, Eu, Neusa Helena Menezes,
secretariei c redigi a presente Ata, que vai por todos assinada em livro próprio.

São Paulo, 07 de dezembro de 2011.

:J .. '.'
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Ata da Assemblela Geral Ordinária do

CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE

Ao primeiro dia do mês de abril do ano dc dois mil e quinze, na Sala das Assemblcias do Espaço Sociocultural - Teatro
CIEE, ú rua Tubapuã, nO 445 - 9° andar, Itaim Bibi, em Silo Paulo - Capital, realizou-se 8 Assembléia Ccral Ordinária
do CIEE. convocada por correspondência, nos termos do Ineiso 11 do artigo 27 do estatuto vigente e à qual
compareceram, conforme verificação 110 livro de Registro de Presenças, os seguintes conselheiros: Membros
'Fundadores: Clóvis Dutm c Geraldo Francisco Ziviani; Presidente Emérito: Herbert Victor Levy Filho: Membro
Honorário José Fcliciano dc Carvalho; Membro lIonor.\rio e Professor Ernéritc CIEEfEstadiío: Antonio Hélio
Guerra Vicira; Conselho de Administração: Presidente: Ruy Martins Altcnfclder Silva; Vicc-Presidentcs: Wálter
Fanganicllo Maierovitch, Antonio Jacinto Celeiro Palma c José Augusto Minarelli; Conselheiros: Antonio Garbclini
Junior, Orlando de Alrncida Filho e Ricardo Mclantônio; Conselbo Consultivo: coordenador Wilson João Zampicri;
conselheiros: CHios Eduardo Moreira Ferrcira, César Gomes de Mcllo, Gaudõncio Torquato, Humbcrto Casagrande
Neto, Iveue Senisc Ferrcira, João Guilherme Sabino Ometto, Joaquim Pcdro Villaça de Souza Campos, José Viccnte;
Liz Coli Cabral Nogueira, Ney Edson Prado, Rogério Amato, Sebastião Misiara c Wander Soares: Conselho Fiscal:
coordenador Amoninho Marmo Trevisan, Membros Titulares: José Frugis e José Maria Chapina Alcazar; Membro
Suplente: Gcuma Campos do Nascimento; Gestão Executiva: presidente executivo Luiz Gonzaga Bertelli e
superintendente de ASSIIIIIO.t Institucionais e RFI, Neusa Helena Menezes.

Instalada a Asscrnblcia, de acordo com o Estatuto vigente, o presidente do Conselho de Administroção, Ruy Martins
Alrcnfclder Silva, renovou os cumprlmentos e agradecimentos pelas presenças e justificou as seguintes ausências, por
compromissos inadiávcis: presidente emérito, Paulo Nathanacl Pereira de Souza c conselheiro do Conselho
Consultiva. Gesncr de Oliveira. Em seguida. convidou a superintendente de assuntos institucionuis I! RH, Neusa Helena
Menezcs para secrerariá-lo.

Dando inicio aos trabalhos. o presidente RII)' procedeu à leitura da carta de convocação e dos artigos do Estatuto que
tratam da Eleição dos órgãos dn govcrnança corporativa da instituição. A carta de convocação enviada aos integrantes
da Asscmhlcia Gemi do CIEE foi assim rcdigida: "NO.f termos do que dispõem os artigos 22, 2i. /1Ici.W 11e 18. /1Iâ.W
111 do Estatuto vigente, vimos convidá-tos para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA do CIEE S/10 Pauto, {J

rrnlizor-sc 1/0 dia ()] de abril de 20/5 (""feira), /1/1 sala das Asscmblcias ,10 Espaço Sociocultural. ti Rito Tabapuã. li"

·1-l5 - ?" andar, em primeira convocação, ris lih30mill. c. ell/ segunda convocação, às 9/lOrtls. para discutir I: dciiberar
sobre CI seguinte ordem do dia: I. AIJ<'rlura.pd/J presidente do Conselho de Administração; 2. Eleição .1" Conselho de
IldlJlilli.HTU('lio e, dentre os cl« ilos, " .«'11 Presidente, os Vicc-Presidcrues; Conselho Consultivo t' Conselho risco/
pura v iriénio tk 1U/5-20/X".

Item 1- Abert urn - O presidente RI/y l':CCII breves palavras aos amigos c colegas da governança do C1EE. informando
que este é o seu segundo mandato à frente do Conselho de Administração, a eujos companheiros agradeceu e registrou
a satisfação por ter convivido nestes últimos seis anos, lendo contado com nomes notáveis c colegas leais. permitindo
compartilhar as estratégias no Conselho de Adminístração, Agradeceu também aos colegas do Conselho Fiscaí, que
deram n sua colaboração fiscalizando as contas da entidade e aos conselheiros do Conselho Consultivo pela
colaboração prestada ao CIEE. Ainda agradeceu 305 Membros Fundadores, aos Presidentes Eméritos e ü Gestiio
E:xeculivll. liderada com raro brilhantismo por Luiz Gonz(Jgo Bertelli, bem como fi sua equipe de profissionais. em
consonância com as diretrizes da Governança Corporativa. 7rilotério de sua autoria, publicnda na Revista Agitação
sob o titulo "0 para-brisa c o retrovisor ", que é uma restação de contas da sua governança e da sua gestão.
comprovando o acerto da escolha da go"cnl<lnça corporutiva como modelo de gestão do CIEE. Declarou que se orgulha
de ter exercido os dois mandatos como presidente tio Cc nse /0 de Administração e que se dedicou à causa da entidade.
cujos resultados até agora alcançados sempre o motiva m. 50 tem dúvidas de qUC}(lrab:lU entre os Conselhos do
CIEE, junto com a Gestão Executiva possibilitarão tinuidadc dos 'resultados na . a missão de promover a
iutegração ao mercado de trabalho. até agora alcançados. \ -

\

\
c'"\--=------------
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São Paulo/SP - Brasil
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Em seguida, anunciou aos presentes que passaria a ser tratado o Item 2 da ordem do dia' "Eleição do Conselho de
Administração e, dentre os eleitos, o seu Presidente, os Ytce-Prestdemes; Conselho Consultivo e Conselho Fiscal para
o trién!o de 2015-2018 ", Inicialmente, informou ter recebido sugestão analisada ontem na reunião do Conselho de
Administração, para ser prestada uma justa homenagem à conselheiro do Conselho Consultivo, Yl'Qnne Capuano, por
tudo o que fez ao CIEE. O Conselho de Administração decidiu outorgar-lhe o titulo de Membro Hononlrio do
CIEE, decisão referendada por aplausos de todos os presentes desta Assembleia, Com isso, abre-se uma vaga no
Conselho Consultivo, tendo o Conselho de Admtnistração decidido que o Lui; GonVIga Beneiti passaria a integrar o
aludido Conselho Consultivo. Submetida a proposta aos presentes, foi por todos aprovada.

Neste momento, o conselheiro Rogério Amato pediu 11 palavra para propor o nome de LII;z Gonzaga Bertelli para
substituir o presidente Rlly no Conselho de Administraçilo, afirmando que a casa merece essa continuidade da eficiente
gestão corporatíva. O presidente Ruy afirmou que essa indicação do conselheiro Rogério Amato vem de encontro às
outras indicações recebidas, no mesmo sentido. Assim. propôs que a nova composição do Conselho de Admlnístrnção
para o triênio J6.04.20J5 fi 15.04.2018 ficasse assim composta:

./ Presidente: Luiz Gonzaga Bertelli;
'" Vice-presidentes: Wâlter Fanganielto Maierovitch (10 vice); Antonio Jacinto Caleiro Palma (2° vice) e José

Augusto Minarclli (3° vicc);
'" Conselheiros: Antonio Garbclini Júnior, Orlando de Alrncida Filho e Rlcardo Melantônio.

Consultou a Assembleia Geral se todos estavam de acordo, tendo sido todos eleitos por aclamação. O presidente R,,)'
cumprimentou Lui: Gonzaga Bcrtelli, desejando-lhe sucesso e, igualmente, aos demais Vices e Conselheiros.

A seguir, passou a tratar da eleição do Conselho Fiscal, euja responsabilidade será analisar as cont •.is e balanços do
CIEE, no próximo triênlo, Informou que recebeu as seguintes indicações: Eduardo Pocctti, Sérgio Aprobato Machado e
Adelmo Emcrenciano. Antes de submeter à votação, agradeceu os que participaram no mandato que se finda, c que não
coruinuarão no Conselho Fiscal, Indagou se t0<105estavam de acordo com os nomes indicados ou se teriam algum outro
nome a sugerir. Como não houve manifestações e com uma salva de palmas, ficou assim composto o Conselho Fiscal
do ClEE para o Iriênio 16.04.2015:\ 15.04.2018:

./ Membros Titulares: coordenador Antoninho Marmo Trcvisan, Eduardo Pocetti e José Maria Chapina Alcazar:
,/ /1·fl!fflhrOS Suplentes: Adelmo Emercnciano, José Frugis e Sérgio Aprobato Machado.

Passou a palavra ao coordenador do Conselho Fiscal, Antoninho Marmo Trevisan, que agradeceu a colaboração dos
três Membros do Conselho Fiscal que não continuarão no mandato 2015-2018. Esclareceu que manteve reunião com os
Auditores Independentes sobre o Balanço do CIEE, encerrado em 31.12.2014, o qual foi aprovado, sem ressalvas.
Agradeceu a 5\'8 participação nas reuniões do Conselho de AdminisCraçiio, que lhe permitiu acompanhar a gestão.
conduzida pelo presidente Ruy de forma equilibrada, ponderada e consensual para resolver eventuais conflitos.

Por fim. o presidente da Assembleia passou a tratar da eleição do Conselho Consultivo, passando a palavra no seu atual
coordenador Wilson João Zampicri. Com a palavra. o coordenador Zampieri agradeceu a oportunidade de servir ao
Conselho Consultivo e de participar das reuniões do Conselho de Administneçio. Informou que o coordenador do
Conselho Consultivo pode ser reclcito apenas uma vez e que, portanto. não poderá continuar exercendo essa nobre
missão. Indicou Oconselheiro Humberto Casagrandc Neto para sucedê-Io como coordenador do Consetho Consultivo.
no próximo triênio. Submetida a indicação à votação pelos Il!csenles, obteve unânime aprovação. Ficou, assim, a
composição do Conselho Consultivo para o triênio 16.04. 15i15 04.2018:

'" Coordenador. Humbcrto Casa grande Neto
'" Conselheiros: Adhernar César-Ribeiro, Ana M . Vilela lgel, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, César Gomes

de MelJo, 1~lcio Aníbal de Lucca, dom Fc do Antônio P~eiredO, Gaudêncio Torquato, Gesner de
Oliveira, Iveue Scnlse Ferrcira, João Guilhe Sabino Ornetto, lpsé Vicentc. Liz Coli Cabra! Nogueira.
Marcos Troyjo, Ney Edson Prado. Norton 'Ia s Labes, Ozires 's~lva. Rogério Amato, Tácito Barbosa
Coelho Morueiro Filho, Wander Soares, Wils J ão Zampieri. Gilda l..gueirCd~FC de Andrade, Justino
Magno Araujo. Robert John Van Dijk. e Tal ula K bayashi dC.Andradc· alho.

\ --'
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Passada a palavra 110 coordenador eleito do Conselho Consultivo Humberto Casagrande Neto, inicialmente.
cumprimentou o presidente RI/y pela condução brilhante dos dois mandatos no Conselho de Admtntstração e desejou
boa sorte à nova gestão. Com humildade. aceita a missão de coordenador do Conselha Consultivo, que conta com
nomes ilustres c terá muito a aprender. Pretende realizar reuniões trimestrais e espera receber sugestões de temas para as
pautas. considerando o Conselho Consultlvo um cio com o Conselho de Administrnç::lo, para encaminhamento de
sugestões, definir caminhos c estratégias. Agradeceu a confiança de todos, cumprimentando os que saem e os que
passarão a integrar este importante Conselho Consultivo,

Depois. de acordo com o parágrafo único do artigo 30 do Estatuto do CJEE.. o presidente da Assembleia submeteu à
aprovação proposta no sentido de que todos os membros ora eleitos, considcrar-se-âo automaticamente cmpossados no
próximo dia 16 de abril de ZO15. para o cumprimento do seu mandato para o trlênio de 16.04.201511 15.04.Z018.

Neste momento, o presidente CÚJ Asscmbleia, Ruy Martins Altenfeldcr Silva. esclareceu que passa a integrar o quadro de
Presidentes Eruérttos do CIEE I! que continuará opinando sobre e acompanhando as atividades da instituição. Solicitou
para manifestar-se o conselheiro Gaudêncio Torquato e sendo-lhe permitido, expressou os cumprimentos e aplausos à
gestão que se conclui, na certeza de que o sucesso da casa se deve aos presldentes RlIy " Bertelli, pela disciplina,
equilíbrio e merecimento, Deseja que os próximos tempos sejam profícuos, tecendo comentários sobre a atual situação
econômica e social do Brasil.

Depois, o "ice-presidente ela Conselho de Administração, Antonio Jacinto Culeiro Palma, eleito para o triênio 2015-
2018, desejou se manifestar. Informou ler conhecido há 20 anos o Luis Gonzaga Benelli, desde quando o mesmo foi
convidado para ser o presidente executivo do CIEE, em substituição ao prof. Victorio D 'Achille Palmieri, falecido em
julho de 1995. Nestes anos todos, conviveu muito próximo ao Luiz Gonzaga Bertelll, agradecendo muito a ele pela sua
dctcrminnção, agradecimentos extensivos a toda a sua equipe de profissionais. Registrou a sua alegria de ter como seu
amigo Luiz Gonzaga Bertelli, que passará a ocupar a presidência do Conselho de Administração, parabenizando-o e
desejando que continue colaborando muito pelo CIEE que ajudou a fundar.

t\ conselheiro tvette Senisc propôs que fosse aprovado voto de louvor ao presidente Ruy MurtitlS Alteufelder Silva. em
sua gestão como presidente do Conselho de Administração, elevando a novo patamar de reconhecimento 8S

atividades do CrEE,

Também registrou cumprimentos ao presidente Luiz Gonzaga Bertelli, auxi lado pelos seus assessores que integram a
Gestão executiva do CiEE. com a certeza de que duplicará a competência com que sempre dirigiu o CIEE. agora como
Presidente cio Conselho de Administração. Como houve mudanças na composição dos Conselhos do CIEE. para o
próximo triênio, solicitou que fosse encaminhada cópia da ata desta Assembteia para que todos tomassem conhecimento
dos conselheiros que, no próximo iriênlo. integramo os Conselhos do CIEE. Agradeceu a sua recondução ao Conselho
Consulrivo, declarando- se pronta a continuar colaborando no que puder.

Por fim, o presidente da assembleia, Ruy Martins Altenfelder Silva, passou a palavra ao Presidente do Conselho de
Administração recém eleito, Luiz Gonzaga Bertelli. Com a palavra, o recém eleito presidente do Conselho de
Administração, Luiz GOHZaga Bertelli, cumprimentou todos os presentes. agradecendo a confiança depositada em sua
pessoa. certo de que poderá contar sempre com a solidariedade dos Membros Fundadores, Membros Honorários,
Presidentes Emérttos e Beneméritos do ClEE, bem como, com o apoio e empenho por pane dos companheiros que
integrurão os Conselhos de Administração, Consultivo e Fiscal, durante o triênío 20 1512018. Informou que B SUl!

eleição a Prcslderue voluntárto do Conselho de Adminístroção coincide comi os 51 anos de fundação do CIEE. em cujo
período a entidade se consolidou em todo o território eujos programas de Aprendizagem e Estágio SI:

confirmarum como a mais eficaz ferramenta de inclusão da Juventude estudantil. Expôs todos os serviços sociais
comunidade. ser eleito nesta manhã à Presidéncia do

•...,,'LBll.nan[J". j(ICflizolld()s pelos Fundadores da
íll'l1pl8~do as,';<c:lhorcs práticas de
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Após as palavras do novo presidente do Conselho de Administração, Luiz Gonzaga Bertelli, o presidente da
assembleia, Ruy Martins Attenfelder Silva, propôs que os conselheiros dos Conselhos Consult.ivo e FisclIl que não
permanecerão em tais cargos no pr6ximo triênio, passem à categoria de Membros Honorários do CIEE. pelos
significativos préstimos à Instituição. Silo eles: Conselho Consultivo: Flávio Fava de Moraes. Hermann Heinemann
Wever. Joaquim Pedra Yillaça de Souza Campos e Sebastião Misiara. Conselbo Fiscal: Geuma Campos do
Nascimento e Shozo Motoyamo. Submetida a proposta aos conselheiros presentes. foi a mesma unanimemente aprovada.

Feito iS50,o presidente da Assembleia, Ruy Martins Altenfelder Silva. agradeceu as presenças e colaboração de todos,
dando por encerrada esta sessão.

São Paulo, 01 de abril de 2015.

Rrs:hlnt ae 1 il ••lo\ ~ O.C"'IIl."III~'!I(
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, em pessoa jurídica.
" n"""PIT1 do registro o. 13152/ A

1'1de abril de 2015



QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO CONSULTIVO E

DO CONSELHO FISCAL DO CIEE

Mandato para o período de /6/04/2015 a 15/04/20 J8

Conselho de Administração

Presidente: Luiz Gonzaga Bertelli, brasileiro, casado, advogado, jornalista e consultor de empresas, portador da cédula
de identidade RG n° 1.747.022 - SSP/SP e CPFIMF sob o n° 011.310.608-49, domiciliado nesta capital, à Rua da
Consolação. n° 3688 - ap. 902 - CEP: 01416-000 - Fone: (I I) 3040-9952.

- Vlce-Presidente: Wãltcr Fanganicllo Maicrovitch, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG
n° 3.471.232-SSP/SP e CPF/MF sob o n° 609.943.208·68, domiciliado nesta capital, à Rua João Moura, 1.663 -
Pinheiros - CEP: 05412-003 - Fone: (11) 3672-1684.

Vicc-Presidcntc: Antônio Jacinto Caleiro Palma, brasileiro, casado advogado, portador da cédula de identidade RG n"
J.559.064-SSP/SP c CPF/l\'{F sob o na 116.988.708·25. domieiliado nesta capital, à Rua Jerônimo da Veiga, 164 - 9"
andar - Jardim Europa - CEP: 04536-000 - Fone: (11) 3078-3103.

Vice-Presidcntc: José Augusto Minarelli, brasileiro. casado. pedagogo e educador, portador da cédula de identidade
RG n" 3.1 83.020·SSP/SP e CPF/MF sob n° 045.633.958·20. domiciliado nesta capital, à Av. Paulista. nO 1499 - 12°
andar- cj, 1204 - CEP:0131 1·928 • fone: (11) 3251·1788.

Conselheiro: Antonio Garbclini Júnior, brasileiro, casado. advogado, portador da cédula de identidade RG nO
1.215.501·SSP/PR e CPF/MF sob o nO091.502.518·30, domieiliado nesta capital, à Rua Tabapuã, nO81 - 4° andar -
Itairn Bibi » CEJ>: 04533·010 - Fone: (11) 3704-9840.

Conselheiro: Orlando de Almeida Filho. brasileiro. casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n"
4.557.496-551' c CrF/MF sob o 11° 050.094.648-53, domiciliado nesta capital, à Rua São Bento, n° 405 - 26° andar·
Centro - CEP: O10 11·100 - fone: (11) 3397-3663.

Conselheiro: Ricardo Melaotonio, brasileiro. casado. advogado, portador da cédula de: identidade RG n" 5.887.970·
SSP/SP e CPFIMF sob o n° 012.243.098-04, com escritório nesta capital •• Av. Brigadeiro Faria Lima, n" 2229 - 2°
andar - cj. 22 - Jd. Paulistano- CEP: 01452-000 - Fone: (11) 3819-0848.

Conselho Consultivo

Consclheira: Ana Maria Vilela Igel, brasileira, viúva, em
SSP/SI' e CPf/MF sob o n° 503.400.208- 2, domieiliada
Jardim Paulistano - CEP: 01454-011.

Conselheiro: Adhcrnar César Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas. portador da cédula de identidade
/tG n° 2.502.322-6-SSP/5P e CPF/MF sob o n° 002.368.378<~olJliciliado nesta capital, à Av. Brigadeiro Faria Lima
nO 1739· 8° andar > Jd Paulista - CEP: O 1452-00 I - Pane: I) 309{:~.

,
'a, ro'~adora ~a cédula de identidade RG nf?2'82I I·

esta capita à ~ a Prol" Attur Ramos, 405 - 17° d r·
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Conselheiro: Carlos Eduardo Moreira Ferreira, brasileira, casado, advogado, port a dor da cédula de identidade RG nO
2.121.199-1 SSP/SP e CPF/MF sob o n" 004.578.928-20, domiciliado nesta capital, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2012
- 12" andar - ej. 122/124 - CRI>; 01451-919 - Fone: (11)3032.0181

Conselheiro: César Gomes de Mcllo, brasileiro, casado, professor e adminisrrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nO 4-588.878-E - sSP/sr e CPF/M.F sob o nO 528.515.918-00, domiciliado em Barueri, li Alameda
Madeira, nO258 - c]. 62 - Alphaville - CEP: 06454-{) \0 - Fone: (11) 4133-0333.

Conselheiro: Eleio Anibal de Lucca, brasileiro, casado. administrador de empresas. portador da cédula de identidade
RG n" 3.330.948-6-SSP/SP e CPFnvtF sob o n° 200.745.148-49. domieiliado nesta capital, à Alameda dos Quinimuras,
n? 1!!7 - Planalto Paulista - CEP: 04068-900 - Fone: (I I) 2847-9990.

Conselheiro: dom remando Antonio Figueiredo, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador da cédula de identidade RG n°
52.352.6IG-7-SSP/SP e CPF/MF sob o n· 318.938.057-00, dorniciliado nesta capital, à Av. Mascote, 1145 - CEP:
04363·00 I - fone: 5564-355012821-8700.

Conselheiro: Francisco Gaudêncio Torquaro do Rego, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de
identidade RG nO5.027.582-3-SSP c CI'FIMF sob o n' 068.119.578-91, domiciliado nesta capital, à Alameda lraé. n"
620 - 12° andar - cjs. 121/124 - Moema - CEP: 04075-000 • Fone: (I I) 5051-31 14.

Conselheiro: Gesner José de Oliveira Filho, brasileiro, casado, professor e economista, portador da cédula de
identidade RG n° 6.968.228 c CPft1v1F sob o n° 013.784.028-47, domicilíado nesta capital. à Rua COS(,1 Carvalho. 300-
Pinheiros - CEP: 05429-900 - Fone: (11) 3388-8200.

Conselheiru: lveuc Senise Fcrrcira, brasileira, casada, advogada e professora, portadora da cédula de identidade RG n°
1.677,444-SSP/SP c CPF/MF sob n° 233.822.108-78, domieiliada nesta capltal, à Rua Senador Feijó, nO 176 - 10· andar
- Centro - CEP: OI006-000 - Fone: (11) 3292-7633.

Conselheiro: João Guilherme Sabino Omeno, brasileiro, casado. engenheiro mecaruco, portador da cédula de
identidade R.G. nO 3A26.053-5-SSP/SP e CPF/MF sob o n° 027.686.588-04, domiciliado nesta capital. à Rua
Guilherme Flausino Gomes, n" 61 - Brooklin Novo - CEP: 04575·060 - Fone: (11) 2105-4101.

Conselheiro: José Vicente, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n'' 15.257.420-SS»/5P e
CI'F/MF sob o nO 001.902.118.65, domicíliado nesta capital e com escritório, à Av. Santos Dumont, 343 - Ponte
Pequena - São Paulo - SP - CEP: 01101·000 - fone: 9865-0934.

Conselhcira: Liz Coli Cabra! Nogueira. brasileira, viúva, advogada, portadora da cédula de identidade RG nO
2.696.637-2-SSP/SP e CPF/MF sob n° 901.288.268-00, domieiliada nesta capital, à Rua Joaquim José Esteves, nO 60-
ap. 11I2-C - Edifício Santa Maria - Alto da Roa Vista - CEP: 04740-000 - Fone: (li) 5521-5595.

Conselheiro: Marcos Prado Troyjo. brasileiro. casado, Economista, Sociólogo. Doutor em Sociologia das Relações,
portador da cédula de identidade R.G. n° 14.193.889-4·5S»/SI> e CPFIMF sob nO099.704.758·51, dorniciliada nesta
capital, à Rua Ramos Batista. 444 - I1 °andar. Vila Olímpia - CEP; 04552-020 - Fone: (11) 2126-5228.

Conselheiro: Ney Edson Prado, brasileiro, casado, jurista, p rtado~ li cédula de identidade RG n" 1.169.923-SSP/SP e
CPFIMF sob o 11° 007.425.548-72. domieilindo nesta capital à Av. Brigà eiro Faria Lima. n° 1234 - 16° andar - cj. 161
- CEP: 01451-001 - Fone: (I J) 3031-0213.

Conselheiro: Norton Glabcs Labes, brasileiro, casado, v lido. portador da édula de identidade RG n" 3.5
SSP/SP c CPF/MF sob o n" 111.610.008-87, do ciliad n ta capital, à Av. Pa lista, nO 1415 - 4° andar-
CEP: 0131 1-200 - Fone: (1 I) 3265-5541.
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Conselheiro: Ozires Silva, brasileiro. casado. engenheiro aeronáutico, portador da cédula de identidade RG nO
1.136.713-SSP/SP e CPFIMF sob o n° 018.557.868-34, domicilíado nesta capital, à Rua Jesuíno Arruda, 583 - ap. 71 -
Itaim Bibi - CEP: 04532-081 - Fone: (11) 3167-6544.

Conselheiro: Rogério Pinto Coelho Arnato, brasileiro, casado. administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG n° 2.90 1.651-4-SSPJSP e CPF/MF sob o n" 289.877.138-49, domiciliado nesta capital, à Rua Rui
Barbosa, 377 .• 3° andar - Bela Vista - CEP: 01326-010 - Fone: (1 I) 3262-0944.

Conselheiro: Tácito Barbosa Montcíro Coelho Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade
RG n" 6.517.952-SSP/SP e CPFIMF sob o n° 022.278.598-57, domiciliado nesta capital, ã Rua lguaterni, 192 - 21"
andar - cjs. 2121214 + ltaim Dibi - CEP: 01451-010 - Fone: (J I) 3071-1058.

Conselheiro: Wnnder Soares, brasileiro, casado, economista e professor, portador da cédula de identidade RG n"
9.474.820·SSPJSP e CPFlMf sob o nO000.164.036-49, domiciliado nesta capital. à Rua Gabricl dos Santos, nO 423 -
25° andar - IIigicn6polis - CEP: 01231-0 II - Fone: (11) 3825-975 I.

Conselheiro: Wilson 10110 Zampicri, brasileiro, casado, professor de física e pedagogo, portador da cédula de
identidade RG nO2.102.522 - SSP/SP c CPFIMF sob o nO 028.378.468·72, domiciliado em Jundiai, à Av. Luiz Gonzaga
Martins Guimarães, 01 - bl. 02 - 17" andar - ap, 171 - Jd. Campos Elíscos - CEP: 13209-770.

Consclheira: Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG
n? 4.441.962-SSP/Sr e CPFfMF sob o n? O 11.009.258-04, residente e domiciliada nesta capital, fi Rua Alameda franca.
n" 139 - ap. 71 - CEP: 01422-000 - fone: (11) 3255-8466.

Conselheiro: Justino Magno Araujo, brasileiro, casado, dcsembargador aposentado e professor de Direto. portador do
!tG n" 402. 163-0-SSPISP e CPFfMF sob o n" 083.992.988-91, residente e domieiJiado nesta capital, à Rua Ilhéus, 161 -
Sumaré - CEP: 01251-030 - Fone: (I I) 3862-9789.

Conselheiro: Robcrt 101m Vun Dijk, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG n· 6.729.594-SSPJSP e CPFIMF sob o n' 040.330.638-89, residente e domiciliado nesta capital. à Rua Domingos
Fernandes, 251 - ap, 41 - Vila Nova Conceição - CEP: 04509-010 - Fone: (I I) 5171-5063.

Conselhcira: Tullulah Kobayashi de Andrade Carvalho, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de
identidade RG n" 3.573.991-5 - SSPISP c CPF/Ml~ sob o n° 466.340.708-06, residente e dorniciliada nesta capital, à
Rua Dona Maria Paula, n° 35, 10· andar - Bela Vista - CEP: 01319-903 - Fone: (li) 3291-4868.

Conselho Fiscal

Membro Titular: Antoninho Marmo Trevisan, brasileiro, casado, graduado cm ciências coruábcis, portador da cédula
de identidade RG nO 4.408.685-SSP/SP c CPFfMF sob o n° O .$.444.608-04, domiciliado nesta capital, á Rua Bela
Cintra, 934 - 11" andar - Cerqueira César - CEP: 01451..Q00 Fone: (11) 3138-5002.

Membro Titular: Eduardo Augusto Rocha Pocctti, as lciro, casado. auditor independente, portador do RG n"
5.610.378 - SSP/SP e CPF/MF sob o nO837.465.368- 4, omiciliado nesta capital, às Rua Wisard 192, apto 102-
CEP: 05434·000 . Fone: (1 I) 3372-1223.
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Membro Suplente: José Frugis, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 950.827-2-
55PI SP e CPF/MF sob o n° 006.611.808 59, residente nesta capital e com escritório 11 Rua Antonio Di Napoli, 150
Parada de Taipas/Sf' - CEP: 02987·030 - Fone: 3022·588219689·2952

Membro Suplente: Sérgio Approbato Machado, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nO 4702782 SSP/SP e CPFIMF sob o n° 007.013.738-22. domiciliado nesta capital. à Av.
Tiradenres, 960 - CEP: 01102·000 -Pone: (11) 3304-4403/ (11) 94110-8467.

Membro Suplente: Adclmo Ernerenciano, brasileiro. casado. dvogado, portador da cédula de identidade RG nO
15.304.919-4 C CPFIMF sob O n° 055. 968· 6, domicili o esta capital, à Av. Paulista 1842, 17" andar - CEP:
01310-200· Fone: (11) 2123-4500.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRAL 30/08/1966

I CEP
04.533-001

I COMPLEMENTO

NOME EMPRESARIAL

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E: DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

399-9 - Associação Privada

I
LOGRADOURO

. R TABAPUA

I BAIRROIDISTRITO
ITAIM BIBI

I MUNICIPIO
SAO PAULO

I TELEFONE
(11) 3040-9800

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/02/2002

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/08/2018 às 13:47:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 09098fce-7950-41cb-a822-b02cbbac6557

Estabelecimento

IE: 111.554.262.117

CNPJ: 61.600.839/0001- 55

Nome Empresarial: CENTRODE INTEGRACAOEMPRESA-ESCOLA-CIEE

Nome Fantasia: CIEE

Natureza Jurídica: Associação Privada

- Endereco

Logradouro: RUATABAPUA

N°: 540 Complemento:

CEPo 04.533-001 Bairro: ITAIM BIBI

Município: 5AO PAULO UF: SP

Informações Complementares

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

Ocorrência Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
APURAÇÃO

Atividade Econômica: Serviços de assistência social sem alojamento

Informacões NF-e

Data de Credencíamento como emissor de NF- 03/02/2011e:

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatonedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: Ul/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 (www.receita.fazenda.gov.br)
poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final.

Observação: Os dados aorna estão baseados em Informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não
são oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de
operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https://www.cadesp.fazenda_sp.gov.br/(S(3qtpOq5 5wwicedr41dcrq2fg))/Pages/CadastL _ 27/08/2018
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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 INTEGRACAO 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 nO5.172, 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 Divida 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 nO8.212, 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 nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:56 do dia 27/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2019.
Código de controle da certidão: DF8F.9ACE.7340.78EA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nO 9532/1997.

http://servicos.receita.fazenda.gov.brlServicos/certidao/C DC onjuntaSeg Via/Resulta... 27/08/2018

http://servicos.receita.fazenda.gov.brlServicos/certidao/C


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?

Validade

19585744

28/08/201815:49:21

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)Data e hora da emissão

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nO2, 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

GGOG51

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br


PREFEITURA DE
SAOPAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:
Contribuinte:

Liberação:
Validade:

Tributos Abrangidos:

0405896 - 2018

61.600.839/

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

15/08/2018

11/02/2019

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcion

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Residuos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS III idência a parur de Jan/2011)

Unidades Tributárias:

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nO4, 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 13:51.55 horas do dia 27/08/2018 (hora e data de Brasilra)

Código de Autenticidade: 47FDD2CE

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

http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PREFEITURA DE
SÃO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

CCM 1 121.393-0- Inicio atv '04/06/1964 (R TABAPUA. 00540 - CEP: 04533-001 )

CCM 5.138.784-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA. 00477 - CEP 04532-011 - Cancelad 015)---'-CCM 4.163.125-0- Inicio atv :21/09/2010 (R CORONEL XAVIER DE TOLEDO. 136 - CEP: 01048-000

CCM 4.781.534-5- Inicio atv09/11/2012 (R VOLUNTARIOS DA PATRIA. 00257 - CEP: 02011-000)

CCM 4.792.963-4- Inicio atv :09/11/2012 (R GIL DE OLIVEIRA. 00091 - CEP: 03509-020 - Ca

CCM 4.792.965-0- Inicio atv :09/11/2012 (AV DR. USSIEL CIRILO, 00225 - CEP: 08070-0

CCM 4.781.511-6-lnicio alv :09/11/2012 (R TAQUARI, 00546 - CEPo 03166-000)

CCM 4.781.517-5- Inicio atv '09/11/2012 (R AMADOR BUENO. 00389 - CEP: 04752" O

CCM 4.781.528-0- Inicio atv '09/11/2012 (R MARQUES DE PARANAGUA. 0011

CCM 4.574.326-6- Inicio atv :02/07/2012 (R DR

CCM 5.382.639-6- IniCIO atv '11/11/2015 (R BANDEIRA PAU

533-011 )

, 0160 - CEPo 01223-010 - Cancelado em: 05/09/1995)

CCM 9.481.264-0- Inicio atv :23/09/1987 (R ARAUJO, 00 f6 - CEP 01220-020 - Cancelado em: 28/06/1991)

CCM 2.118.662-6- Inicio atv :19/08/1992 (R GENERAL JARDIM. 00272 - CEP 01223-010 - Cancelado em: 18/06/1996)

CCM 2.698.296-0- Inicio atv U~O 500 - CEpo 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

UA, 516 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)CCM 2.838.763-5- Inicio atv

31/07/2007)

/2012 (ES DO CAMPO LIMPO, 03677 - CEP: 05777-001 )

/2012 (R DA CONSOLACAO, 00896 - CEP: 01302-000 )

atv :26/02/2013 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00425 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 11/11/2015)

CCM 5.190.742-9- IniCIO atv :08/12/2014 (R FRANCISCO CRUZ, 00163 - CEPo 04117-090 )

CCM 5.190 738-0- IniCIO atv 23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA. 00477 - CEP 04532-011 - Cancelado em: 28/12/2016)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Municipio 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 nO4, 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 as 13:51:55 horas do dia 27/08/2018 (hora e data de Brasílla).

Código de Autenticidade. 47FDD2CE

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

http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PREFEITURA DE
SAOPAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

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

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nO4. de 12 de abril de 2017. Instrução Normativa SF/SUREM nO3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51714. de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 13:51:55 horas do dia 27/08/2018 (hora e data de Brasiha)

Código de Autenticidade: 47FDD2CE

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

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf


CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61600839/0001-55
Razão Social:CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Endereço: R TABAPUA 540 / ITAIM BIBI/ SAO PAULO / SP /4533-001

A Caixa Econômica 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: 20/08/2018 a 18/09/2018

Certificação Número: 2018082008553745650082

Informação obtida em 27/08/2018, às 14:06:20.

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

httos://www.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/Crf/CrUf geC FS ImprimirPapel.asp

Página 1 de 1

27/08/2018

http://www.caixa.gov.br
http://httos://www.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/Crf/CrUf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 61.600.839/0001-55

Certidão nO: 157188488/2018
Expedição: 27/08/2018, às 14:07:39
Validade: 22/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no
NÃO CONSTA do Banco Nacional

ESCOLA CIE E

CNPJ sob o n°
de Devedore s61.600.839;0001-55,

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 à 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 à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, 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.

DGvidas ~ SUo~Et~~e: cndt~tst.jus.br



27/08/2018 7860701

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUiÇÕES CíVEIS

CERTIDÃO N°: 9865257 FOLHA: 1/1

A autenticidadedesta certidãopoderáser confirmadapela internetno site do Tribunalde 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
24/08/2018, 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 os 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
nO 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de agosto de 2018.

7860701

11111111111111111111~ 11111111i11111 ~IIIIII
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

DECLARAÇÕES

A empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE,

inscrita no CNPJsob 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 nO 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 nO3.298, 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.

----- ----------
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Aos1'6~(d~zes$eis) dia~; do rhês de malp do ~m:i'~e 2018 (dols-mlle
'\. . .' J - .\

C.:ezoito)" ribsta '.Ci'dad~,--~Ç,apital~ó Estado de São ~au\lo, na RyafTabapyã, 445,

<Itàlm~ibi, ,,oJ"d~ .charnado em qiligêncià"-eLf, escrevente aL,ltoriz~o'\'oo 14°

jJ;abelionato ;\ele. N'otas desta Capital, fui, aí sendo ,P'p~ante! mi~~ Tabelião,
•' -I I 1 J
compareceu ,OUTORGANTE: HUMBERTO CASA~RANDE NETO, brasileiro,

~ ~ .. ." \, > , ...
casado, engenheiro de produção, superintend~nte geral do C;éntro de Integraçã9

ª'ropresa-Escola - GIEE, portador da cédula' de idehtidad~ R~}o, 7,356}25-

S$P/SF? e'do,CPF/MF sob o nO031.81.9.648-40, filho-de Valdomito Casaçrande.e
\. \ ,

Faraildes Guerreiro Casaqrande.e-residente e dernlcillado nesta Capital;" cem
• i J

escritório na Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São PauI6/SP, CEP:~04533-001, e-m~iI .

casagrande@ciee.'9Jrg.br.: ° presente capaz e 'idEmti.ficado por mim, consoante o

documento de identidade apresentado, 'dou fé. SUBSTABELECIMENTO:' Pelo. , ~~ ,

outorgante me foi dito que. por este instrumento ~,ÇIOS melhores termos de direito,

SY.BS1;ABELECE, com reservas de iguais poderes. (podentío substabelecer)
I , ~ j . ". -

nas pessoas de 1)- ALESSANDRO SALVATORE MAXIMILlANO ATTINA,

brasileiro, casado, administrador de empresas •.exercendo a .função de gerente

, regional Nordeste do CIEE, portador da cédula-de identidàde RG nO5:003.705-67-

S'SP/SA e inscritp no CPF/MF 'sob o (10..597.747:975;vi;i>filho .de Antônio Atti~ e~ . \

Maria Spam.pin~\o Attinã, residente e,domtcniaooern Salvador/BA, com escritório
•.. ,\\. / .s-:

na Avenida Tancredo Neves, 629'l'Cami'hho-das Arvores, Salvador/BA, CEP:

41 $20-020,\3~mail alessandro_s'alv~t~re@çiee.org,br; 2)- CLÁUDIO RODRJGO DE
,\ . \ .. ,

0.L1VEIRA,\~rasi\~ir~ .•.casado, administr~d?r 'deempresgs e. advoqadó, exercendo.

a função.de ge.rehte regionál Centro-Oeste e DisnfitdledÇ;r~I'do CIEE, portador-da

cédula de ldentidade BG n° 1.774.314-9SP/GO,.lnsçrito no CPF/MF sob o nO. \ \. ,"

588.675.381-87,-Who de Antônio Lázaro de Oliveira B,alsami Maria Pereira de
. " /

-:.o~vei~a('~idente e domiciliado em ,Goiânia/GO, com escritório na Rua\d~;S
, \ .\ ,", "-.~;

, Quaresm'ei.ré~,; Quadra 11,' Lote 24, GOiânia/GO, CEP. 7488~~869, 'e-mail

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IUII ~I~~III~
lCt472602114598,Ct011Q8490-8
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www.vampre.com.br
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CGOSSu

( r-Ó;Ó,

cla~dio_rodrigo@b\!'l,e,ord.bf; /3)- SÉRGIO ALENCAH O~: (SILVA, brasileiro,, ., " ! " .____ I

\ casado, adminis~r,âdor de empresas, exercendo a função de ger~~te regional"Norte .

! dÓ" CIEE, pOf:tad~r/da/cédulp. de ,~entidáde RG n° 788,8S6~SSP/A~. inscrito no,
. . . r'. i \ ~, ~' • j :

ÇPF/MF .SÓb o)no2~1.06?592-0'4. filho de Roberto Monteiro da Silva e -Suely
~ . '/ ."" ,/. ,

Alencanda 'SiIVa{residente e dorniciliatío'ern Manaus/AM, cornesctítório na Avenida
,'': ').... '7",',':.0.;- / " ,. "

\profe~sor{'I~{ilt(2)[1 /Lip-s,,; 2~274, <Flores, Manaus/AM, CEP: 69,05'8-030 .• e-mail
, . 0', " . '/' _; /" __ (' _. f ;'

"S~rgi9;~eri~><ár~,Gr~f:~!!(bg,i)-v~~O(SN71 G'OOO-Y-TALHARI; b;asil~lró, viúvo,

/\apIT!inis'tràd9r ,de"~mpré's~S';exeréeQdo a funç~o de gerente regióFlal SP/Oeste do
: \ - j .~:,~.,.'. /';', ' .,

.•crss. poftá,élór/da"ceduJa'de~ ídentiQªdeyRG nO10.926.227-SSP/SP, inscrito nor, \,._ -" ~'J ',I ,"~O • ~ ..,/- •

. CPF/MF ~d~'o,~ci;;'&34.ti73!i;1842, filho de Natalino Talhari e' Aparecida G9doy

Talhari, resfd~~te'~/do,ryJGiljàdéem"'Sab/~osédO Rio Preto/SP/com escritório na
1 /.~. .' í

ft,-venida Emilio -:Vtev~zarrf675, apto'sz-A, Bom Jardim, São José DQRio Preto/SP,
! ~-

CEP: 15067 ·085, ,e~mai(;\'aldisnei@ciee.org.br; 15)- RICAROOMAr(GE PERE1RA,

/b'rasileiro, ;·~asaq6,(à,df'n1nistrador/.ódeempresas, exercendo a função de gerente
. . ~ y1 \ - /. ~......-, ....;...-.' '. /
re@ional/Grande sã,9:paú10 :é~.it0r-aLdoCIEE, portador da cédula de ideótidade RG'

r \, '/. • .."

nO 9511391-?-SSP./SP; -inscrito no C~FjMF sob o nO 059.144.248-52, filho de

-Edilberto Pereira e Olírrda 'Marge Pereira, residente e dcrnlcillado em Itatiba/SP,. . \. . ,

com escritório na Rua Tábapuã, 445, Itaim Bibi, São Paulo!SP, CEP: 04533~001, e.-·,
. ,

mail ri'cardo_pereira@ciee:org,br; 6')"iR0S'ÂNGELA P·EREIRA:; brasileira, casada,
t. I' " " r- '

\ pós qraduada em ~e~tão'de neqócios, exercendo a função de gMente reg{oni:tl São

''paulo /~~s.te·;~o 0.1El;upoítadora d~. cédula de íderuidade RG n° 11.4,23:526~O-

SSpjSP:: inscrita noÓPF'/MF sob ~ n° 033,859.398-52, filha de LulzrPetelra Junior

/ e ElziG~ddiel Peréirá, résidentee dorniçlüada em camP;i~as/~:r", com.escritório na

" Rua Tiraden(e~(~t9~j" Vil~({~'liàp'u~~( éampinas/S'p~ ~6P:i ,-1.3Ó2{3l190, e-ma'iI
. ",,/ - ' \...... \.

rosangela_pereira@çfe.é.ofg.or, 74.-' MÔNléA'. áATISTA' V<ÁRGAS .[)E,·d~STRO,

brasih;i2à, ca~ád~, admini~tradoié? de empresas, ex;rcendo afunção de:gerente de
\ . - \ ,..,\- ., ..•....

, operações Norte e Céntrb/0este·dó/CIEE:.'pohadora· da cédula d~.idelítidade Rl3
nO90T:505-SSP/ÓF, inscrita rio CPF/MF só'b o nP830.710,591-91, filha de filha de

. !

Pecro dos S'?nto,s'Vargas,é: Mar\na ,eaUsta Varqas, re~idente e domlciliada em

Brasília/DF, com escrltórlo na EOSW, 394/504, Setor Sudoeste, Brasllia/Df', CEP:

70673-450, e-'q79il m99ica~batis{a@ci~esp.org.br; 8)-' ROB~~IO HENRIQUE

C.OSTA,:' bra~ileiro,' 6'adaqó/uriJve,rsitário, exercendo a .função, de gerente de
I ' ...•. '
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operações Nordeste do CI~E\ p~_rtadorda céduta_d~ ipentid~de RG nO1,530.118- ~O);:.lí:.:....•.,..);'.'I..,;!..:i_.~.....,
88-SSP/CE, inscrito no ,CPF/MF' sob o nO 348-.913.583-00, filho de Henrique~-""'(f .

Rodrigues de Lima e 'Maria Miri~l\ Rodriguei, reJ~nte e domiciliad.? ~r:n. T'.t
Fortaleza/CE, córn escritório na Avenida Barão de Sturdat, 2360;/ Aldeota, ! '.-. _. . • p ..' J' •. -

Fortal)za}CE, .. C.EP: 60120-002, e-mail robetfo@ciee.org .br: 9)- ELAINE DE j: .: ,))

\ SOUZA 'l3ANCALÁ, brasileira, casada, pedagoga, exercendo a função de gerente/ j' .'
, ,.-. . ~ ....1·

\' de ?per~ões de São Pau'lo do CIE~, portadora dá'cédl:Jl~ de. itlentidade,lRG nO

21.691.0SQ--3:SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nO)66.~89.558~09, f!!.hadé Jorge
I

Barbosa Geraldo e Maria do Carrno de S. Geraldo, resldénte e d?miCiliada nesta

capital, com escritóriona Rua Tabapuã, 445~ Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04533-

001, e-meil el~ine_bancala@ciee.org.br. parelaímente os poderes que lhe foram

conferidos por CENTRO DE-' INTEGRA(;ÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE,

<. conforme instrumento de procuração lavrado no 14° Tabelião de Notas de São

Paylo/SP, n.o Livro 5036, Página 27.5, em 22 de janeiro dê>·2018, em especial os

poderes necessários para, ISOLADA e E~PECIFICA'MENTF para representar o
, /

CIEE perante órgãos e entidades das esferas municipal, estadual, di~trital ~!ou

feder~1 para assuntos, de ordem administrativa e lnstítuclonal, especialme'nte- .

I
!
\

\

peraríté a~ Superintendências Regionais do Trabalho; representar o CIEE perante

os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e db Adolescente (CMDCA),
. . ./

Conselhos dos Direitos d~ Criança e do Adolescente dÓ'Distrito Federal .(CDCA),

Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CQNDECA)..
, / .'. '

representar o CIEE perante Conselhos. Tutelares; assinar, em' nOJIle da institulção

CIEE, jnstruMentos jurídicos com qualquer órqão ou entid~de da Administração

Pública ~ireta o~ lndireta, das esfer~~ Municipal, Estadual, do Distrito FJderal,-ou
j "I ~.....
\Federal, {\utarquias) Fundações; ~ntidadé~ de' Clásse: Sindicatos; ord~ns e

Conselhos de Fiscalização do Exercicio Próflsslonal: Associações e Clubes de
'. ! ......:

" Serviço; lnstituições.ou Estabelecimentos de Ensino em geral; Empresas Privadas;

P(.ofissionaís Liberais com' -Nivel Superior com 'registro errr. Conselho de

F.iscalizáção Prcftssicnal, para a implantação' de .proqramas de estágio de

ést~dantesJ atual'do o CIEE como Agente de lnteqração, programas de

aprendizagem, desde que o CIEE configure apenas como entidade
. . .

responsável pela capacitação técnlso-profissional metódic~'(ciEE

w.vernpre.com.nr
R ANTONIO BICUOO, &< • PINHEIROS
.p OSolle-GIO'sk:) PAUlO·SP·TEl: 3065·4500

v.t.UOC SCMENTE COI< o SHC Ol' .wIENnoo.<l)f
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Capac!tadõry, preencher gUi~s, 'termos, livros, requerimentos,oúassinar petições,
. , i \ ; / / '.' '

declarações. comunicados, formulários e demais papéis e/ou documentos- que se
\.. '

fizerem necessários par.a exercício dos poderes aqui conferidos", O presente

subsíabétecirnentoé vã1id0 até 10 de janeiro de 2021 e poderá ser substabelecidc
\ .

" no todo ou em parte, ENCE~RAMENTO: Assim o disse, dou fé, pediu-me e lhe

lavrei este instrumento, o qua] feito e lido em 'voz alta, foi achado conforme, aceita,
. ' : ' ," .

outorga e assina, CUSTAS: Ao Tabelião R$261,48, Estado R$74,'30, Ipesp

R$50í~3:4,Imposto do Município R$5,'58, Ministério Público R$12,54, Registro Civil
" .•..

R$13,76, T-ribunal de.Justiça R$17,94, ~,anta Casa R$2,62, Total R$43~,06;- Foi

acessada nesta data a base de dadoêêa Central .de Indisponibilidade de Bens,
, ( \

através do site/i;vww,índisponibilidadé,org,br, e obtive a informação de que não

consta indisPO~.ibilidàqé em nome dela outorgante, conforme hash:

bg~8,2a9~,5ee5,81,Q5A~88,602c,5069:72f7,68f5.44aO;- _" Eu,

, 1llARi'PARRIlLQ DE SOUSA - Substftutá subscrevi. \Devidamer:Jte'

, as~inada\P~lo àompati~c.e.!1te, çlqu)Jé. Nada mais. Traslcidada em seguida, Eu,
I .~, iJAM~A"R\ÜL1::0DE~SCUSA::jubstftub ; ,. , a -conferi.: subscrevo' e

, -, (

assinarem público e raso.

,
r

t'.I."

"

..".r,



DECLARAÇÕES

A empresa Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, inscrita no

C PJ sob n° 61.600.839/0001-55, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Pailo, à
Rua Tabapuã, ° 540, Bairro Itaim Bibi, por intermédio de seu representante legal oCa) Sr.(a)

Valdisnei Godoy Talhari, portador(a) da Carteira de Identidade n? 10.926.227-SP e inscrito(a)

no CPF nO034.073.118-42, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nO8.666/93 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 nO3.298, 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.

Valdisnei Godoy Talhari
Gerência Regional Si> Oeste

SJPERINTENDÉNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
A'/. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-' 866/ Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131287/0001-88
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DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
PARA ASSINATURA DO CONTg,\TO

Nome: Valdisnei Godoy Talhari
Endereço: Av. Emilio Trevisan 675
Bairro: Bom Jardim Cidade/UF: São José do Rio Preto
CEP: 15804-067 Fone: (17) 99744-8902 / (17) 3211-2968
CPF: 034.073.118-42 RG: 10.926.227 - SP
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Viúvo
Cargo/Função: Gerente Regional SPOeste

SJPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-' 866/ Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP _ CNPJ 49.131.287/0001-88
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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 nª 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:

CNP) / CPF:

Razão Social/Nome:
Natureza Jurídica:

Domicílio Fiscal:

Unidade Cadastradora:

Atividade Econômica:

Endereço:

Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Ocorrências Impedirivas indiretas:

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

ASSOCIAÇÃO PRIVADA

71072 - São Paulo SP

130068 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/SP

8800-6/00 - SERVIÇOS DE ASSISTt:.NCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

RUA TABAPUA 540 - São Paulo - SP

Consta

Nada Consta

Nada Consta

.NJY..e.!s_ ,,-ali-ºª<iQ~~ _
I· Credenciamento

Il - Habilitação Jurídica

Il1 - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 18/06/2018
FGTS

INSS

Validade:

Validade:

Trabalhista Validade:

07/02/2018

18/06/2018

10/07/2018 http://www.tst.jus.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal EstadualjMunicipal:

Receita Estadual/Distrital

Receita Municipal
Validade:
Validade:

10/02/2018
24/03/2018

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

Patrimônio Líquido: R$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

1 deEmi tido em: 15/01/2018 10:46
CPF: 140.848.178-21 Nome: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Ass: _

http://www.tst.jus.br/certidao


CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXl2018

CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 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 'ot;: INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA - CIEE, associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não
econômicos, beneficente de assistência social e reconhecida como utilidade pública, inscrita no CNPJ n°
61.600.839/0001-55 e Inscrição Estadual nO 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
Antônio, 646, Centro, CEP 17500-070, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo
seu Superintendente de Atendimento, Senhor Luiz Gustavo Coppola, 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 nO8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, consoante Processo
n° 519/2018 - Dispensa de Licitação nO9/2018, que é parte i tegrante 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 - O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, mod lidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas pelas
Instituições de Ensino, nos ter os da Lei nO 11.788 de 25 de setembro de 2008, tendo como finalidade a
preparação para o trabalho prodàtivo-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.

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.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeourinhos.sp.gov.br
Av. Altino Arantes. 369. Centro - Fone (14) 3322-1866 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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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 - Fica estimado o valor total do presente contrato em R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta
reais).

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

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 orçamentárias 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 convênios 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;
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;

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeourinhos.sp.gov.br
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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 disponibilizar para a CONTRATANTE e para a Instituição de Ensino a
conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

-4
5.9 - Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá Ror meio de Termos
Aditivos;

5.10 - Controlar e acompanhar a elaboração do relatório fin I 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 CIEE que estiverem em estágio nas dependências da
CONTRAT ANTE;

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 egislação 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;

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.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Formalizar as oportunidades de estágio. em conjunto com o CIEE, atendendo as condições definidas
pelas 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 atividad s 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 indivi ual 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 telefônica, 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;

6.17 - Cumprir todas as responsabilidades, como CONTRATANTE, indicadas nos Termos de Compromisso
de Estágio, zelando por seu cumprimento;
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 vigorar a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, após
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assentimento previo das partes, com antecedência rrururna de 30 (trinta) dias do término da vigência,
conforme prevê o inciso 11, 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) formalizada(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 Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

8.1 - A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, qual designará como gestor o Sr.
Jefferson Vilemor Oliveira Candido, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, responsável por esse
acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nO8.666/93, 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 nO 8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde já, a
CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação judicial,
sendo aplicável, ainda, o dispo to 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 nO10.520, 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 Admínistração, 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.

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:

1- Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso;

11- Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45° (quadragésimo
quinto) dia de atraso; e

111- 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.
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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 rescisao 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 legal quanto ao ínâice 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
provoca da 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.

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, XX de outubro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Rodrigo Cesar Gomes

Diretor de Controle Interno
CONTRATANTE
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Luiz Gustavo Coppola
Representante Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Jefferson Vilemor Oliveira Candido
RG n° 26.608.625-1

Maurício Della Tonia
RG n° 8.128.998-0
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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°: XX/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, XX de outubro de 2018.

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
Marcelo Simoni Pires
Superintendente

e-mail in·stitucional:superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br
e-mail pessoal:superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br

CONTRATANTE

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE
Luiz Gustavo Coppola
Representante Legal

e-mail institucional:alinecosta@ciee.org.br
e-mail pessoal:alinecosta@ciee.org.br

Assinatura: ~--:==---=---:-::---------
CONTRATADA
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINH~

Procuradoria

DA PROCURADORIA DA SAE

À CHEFIA DE COMPRAS

Memorando n° 43/2018-CC

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 Chefia de Compras junta documentação referente à regularidade fiscal

e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira da empresa

selecionada para executar o serviço pretendido, qual seja a empresa Centro de

Integração Empresa Escola - CIEE, bem como contratos com outros órgãos

públicos, inclusive o TCE/SP, com o preço compatível ao ora ofertado.

Pelos contratos apresentados, o valor ofertado pela empresa selecionada

é compatível com os valores de mercado e a proposta está abaixo do limite previsto

no inciso II do artigo 24 da Lei de Licitações, de acordo com a nova redação dada

pelo Decreto n° 9.412/2018.

Apresenta, ainda, fundamentação suficiente a justificar a dispensa de

licitação, observando que há saldo orçamentário e disponibilidade financeira para

assumir a obrigação contratual, bem como a contratação está de acordo com os

objetivos apresentados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,

A Chefia de Recursos Humanos justifica a necessidade da contratação

dos serviços de operacionalização do programa de estágio junto à SAE.

É o relatório, passo ao parecer.

SUPER/NTEND~NC/A DE AGUA E ESGOTO DE OUR/NHOS - Av. A/tino Arantes, 369 - Fone (0"14) 3322·1866 - CEP 19900·000 - Ourinhos - SP
CNPJ 49131287/0001·88
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-' NHOSbSUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURI
Procuradoria

Os estagiários não são mão-de-obra das empresas em que

complementam seus estudos, contudo é notório o auxílio que prestam às

consecuções das finalidades dos órgãos em que alocados.

Não apenas aprendem a prática do dia a dia, mas contribuem com as

diversas atividades realizadas, podendo-se dizer que são essenciais para o

andamento dos serviços desta Autarquia, quanto às atividades que executam.

O serviço de operacionalização do estágio envolve recrutamento,

seleção, avaliação, buscando estudantes interessados em complementar seus

estudos em órgãos ou empresas, a fim de conhecer a prática do dia a dia, sendo

importante para a formação acadêmica e profissional, por outro lado, auxiliam as

empresas ou órgãos públicos interessados a encontrar estudantes aptos a

desenvolverem atividades nos órgãos.

Auxiliam, ainda, com as questões formais (elaboração e monitoramento

do contrato de estágio) e administrativas (contratação de seguro ao estagiário),

dentre outras atividades, desonerando o órgão que se beneficiará do programa de

estágio, com relação a essas atividades.

Assim, encontra-se justificada a necessidade da contratação.

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.

Ainda, o CIEE atende os requisitos autorizativos, conforme se observa de

seu estatuto social, trata-se de associação filantrópica de direito privado sem fins

lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública.

SUPERINTEND~NCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS Av. Altino Arantes. 369 Fone (0**14) 3322·1866 - CEP 19900·000- Ourinhos - SP
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINJõ?

Procuradoria

Outrossim, a reputação da CIEE, em que pese a impossibilidade de

demonstrar documentalmente, é pública e notória, sendo que vem atuando desde

20/02/1964, bem como, em pesquisas na internet, muitos órgãos públicos possuem

contrato com referida instituição, restando, a meu ver, atendido este quesito.

Não obstante, importante salientar, também, que proposta está abaixo do

limite previsto no inciso 11do artigo 24 da Lei de Licitações, de acordo com a nova

redação dada pelo Decreto n° 9.412/2018.

Ainda, há disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a

contratação se encontra em consonância com o Plano Plurianual e a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, encontra-se atendido o quanto determinado no artigo 26,

parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso XIII e

preenchidos os requisitos do artigo 26, p.u., incisos II e 111,ambos da Lei 8.666/93

(justificativa da escolha do fornecedor/executante e do preço), nada obsta a

contratação direta da empresa Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 27 de setembro de 2018.

Procuradora da SAE
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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 Ejoto de Ourinhos, nos termos da Lei nO 11.788, de 25 de setembro de 2008,
por um período de 12 meses.

o valor total estimado da referida contratação será de R$ 12.960,00 (doze mil
novecentos e sessenta reais), correspondentes a uma contribuição mensal de R$ 72,00 (setenta e dois reais)
por estudante/mês. J

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 ~neJigibilidade ou dispensa de licitação, bem como outras considerações pertinentes ao
assunto em questao. J

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 nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.j

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

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

*~~/~
Maurício Della Tonia

Chefe de Compras

Ourinhos, 08 de outubro de 2018.

À
Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei
Federal nO8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Dispensa de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 08 de outubro de 2018.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo n° 428/2018.
Pregão Presencial nO28/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos
de tornearia.
Propostas Classificadas: Tornearia Assalim Ltda. - ME.
Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Tornea-
ria Assalim Ltda. - ME., nos itens 01 (R$ 9,50), 02 (R$
75,00), 03 (R$ 58,00) e 04 (R$ 10,00).

O Pregoeiro, designado através da Portaria nO
77/2018 e no uso de suas atribuições legais, ADJUDI-
CA o item objeto deste Pregão ao respectivo licitante
vencedor.

Ourinhos, 04 de outubro de 2018.

Tiago Souza Silva
Pregoeiro

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo nO516/2018.
Pregão Presencial n° 37/2018.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual pres-

"'-lção de serviços ade autoelétrica dos veículos que com-
põe a frota da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Propostas Classificadas: Dill Auto Elétrica de Ourinhos
Ltda. e J. Carlos da Silva Auto Elétrica.
Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Dill Auto
Elétrica de Ourinhos Ltda., no lote 02 (R$ 23.228,00) e J.
Carlos da Silva Auto Elétrica, nos lotes 01 (R$ 36.000,00)
e 03 (R$ 27.000,00).

O Pregoeiro, designado através da Portaria nO
77/2018 e no uso de suas atribuições legais, ADJUDI-
CA o item objeto deste Pregão ao respectivo licitante
vencedor.

Ourinhos, 08 de outubro de 2018.

Tiago Souza Silva
Pregoeiro

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo nO456/2018.
Pregão Presencial n? 30/2018.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento par-
celado de pão tipo francês.
Propostas Classificadas: Idalino Stroppa 82718776820
e M.R.M. Zequi - ME.

Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Idalino
Stroppa 82718776820, no item 01 (R$ 4,81).

O Pregoeiro, designado através da Portaria n°
77/2018 e no uso de suas atribuições legais, ADJUDI-
CA o item objeto deste Pregão ao respectivo licitante
vencedor.

Ourinhos, 08 de outubro de 2018.

Tiago Souza Silva
Pregoeiro

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nO564/2018.
Dispensa de Licitação nO11/2018.

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.
Período: 12 meses.
Valor: o total estimado da referida contratação será de
R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais),
correspondentes a uma contribuição mensal de R$ 72,00
(setenta e dois reais) por estudante/mês.
Fundamento: Lei Federal nO 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, 08 de outubro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente



CONTRATO ADMINISTRATIVO ° 25/2018

CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E
CONCESSÃO DE BOLSA AuxíLiO A ESTUDANTES QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SAE - SUPE INTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURIN OS E O CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOL - CIEE.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OUFUNHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nO49.131.287/0 01-88, com sede à
Avenida Altino Arantes, nO369, Centro, neste ato representada pelo Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires,
portador ela 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 econômicos, beneficente de
assistência social e reconhecida como utilidade pública, inscrita no CNPJ nO61.600.839/0001-55 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 A tônio, 646, Centro, CEP 17500-070,
doravante denominada CONTRJ TADA, neste ato representado pelo seu Gerente Regional SP Oeste, Senhor
Valdisnei Godoy Talhari, brasileiro, viúvo, portador do RG n° 10.926227 -SP e do CPF n° 034.073.118-42,
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° 564/2018 - Dispensa de Licitação nO 11/2018, que é parte
integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as part s mediante cláusulas e condições que
mutuamente aceitem e outo am a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO IBJETO

1.1 - Este Contrato esta elece Cooperação Recíproca entre as partes, visan o o desenvolvimento de
atividades para prol' oção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art.
203, Inciso 111 e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estági de Estudantes.

1.2 -- O Estágio de Estuda t s, obrigatório ou não, será desenvolvidc conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico de curso, informadas pelas
Instituições de Ensi o nos termos da Lei n? 11.788 de 25 de seterrbro de 2008 teno o como finalidade a
preparação para o trabalho produtivo de educandos.

1.3 - A definição do perío o de estágio leva em conta o currículo do curso, 8 calendário escolar e a
programação da u idade organizacional que recebe o estagiário, ooservando o limite mínimo de 1 (um)
semestre, não pode do este der-se por mais de 4 (quatro) semestres, conforme estabelece a Lei n° 11.788/08.

CLÁUSULA SEGU DA- XEC çÃO DOS SERViÇOS

2.1 -- Os serviços referidos a Clã sula Primeira serão executados pela CONTR TADA sob o regime ~e \
empreitada por preço unitá i U
CLÁUSULA TERCEIRA - DO V LOR E CRÉDITO

3.1 -- A CONTRATANTE efetJ rá, mensalmente, ao CIEE, uma contrib.r.çáo de R$ 72,00 setenta e dois reais)
por estudante/mês, contratado ao abrigo deste Contrato e ativo no banco e dados do CIEE.

3.? -~A CONTRA: NT~ será considera_da devedora da contribuição rrensal relativa a c, da rescisão de TCE ~
nao Informada, ate o mes aa cornurucaçao formal ao CIEE, nos termos do subitem 6.10.

SUPE~INTENDÊ CIA DE ÁGUA E ESGUTO DE OURI HOS
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3.4 _.Fica estimado o valor total do p esente contrato em R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais).

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

03.00.00 -- Superintendência d Ág a e Esgoto de Ourinhos
03.03.00 -- Diretoria de Administração
03.02.01 -- Diretoria Adrninistativa
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.~IO.39.00 - Outros Serviç soe Terceiros Pessoa Jurídica

3.6 -- Nos exercícios finance.ros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias próprias
que forem aprovadas para os mesmos, o orçamento da CONTRATA TE.

CLÁUSULA QUAFtTA - DA ONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 -- Os pagamentos serão efetuados mensalmente e em parcela úni a, devendo ocorrer até o 10° (décimo)
dia util do mês S rb equente ao vencido e contados da data de protoc ização da nota fiscal/fatura, mediante
ordem bancária, creditada em conta corrente da CO TRATADA, bem como somente apos serem conferidas,
aceitas e atestadas pelo responsável.

4.1.;! - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação plicável.

4.2. - Não será iniciada a Gon agem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários
à contratação conte harn incor eções.

4.2.' - A contaqern do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias
de expediente na C NTR~ T TE.

4.3 -- Quando for constatada ualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será il ediatamente solicitada à
COfll' RATADA, carta de coreçao, uando couber, ou ainda pertinente r gularizaç3o, que deverá ocorrer no
prazc de 48 (quarerta e oito) horas;

4.3.' - Caso a C:OI TRATA A não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento
será recontado, a parti da data a s a apresentação.

4.4 -- A CONTRAT D terá di eito ao pagamento de correção monetaria incidente sobre o(s) valor(es) da(s)
parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplernento das obriqações e a do efetvo pagamento, caso
o atraso for única e exclusivamente causado pela C NTRATANTE, co .base na vaiação do IPCA-E da FGV.

CLÁUSULA QUINTA -DAS BRIGAÇÕES CONTRATADA J
5.1 .- Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, co tendo as condições exigidas para a
caracterização e definiçáo do estágio de seus alunos;

5.2 _.Obter da CONTRATANTE a identificação e características dos pr gramas e das oportunidades de estágio
a serem concedidas;

5.3 _. Encaminhar à CO TRA rANTE os estudantes cadastrados e interessados nas oport .midades de estágio;
5.4 _.Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de ati idades 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 docurn ntação le9al referente ao estágio, incluindo:

a) Te-rno de Cornpr misso d stáqio - TCE, entre a Contratante, o es:udante e a Ir stituiuão de Ensino;

SUPE'lIN--ENDÊNCIA DE ,ÁGUA E ESGOT::l DE OURINHOS '"
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5.6 -- Disponibllizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de a ivldades preencr idos pelo Supervisor
de estágio da CON RArA E;

5.7 .- Informar él I stituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devi farnente preenchido pela
COIIITRAT ANTE:

5.8 -- Controlar a in ormação disponibilizar para a CONTRATANTE e para a lnstltuicão de Ensino a conclusão
da formalização cio Termo de Compromisso de Estágio;

5.9 -- Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades qu ocorre á por meic de Termos Aditivos;

5.10 -- Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de Iesponsabilidade da
COt-ITRAT ANTE:

5.11 - Disponibilizar, na mod lidade resencial ou à distância, oficinas e capacitação para os estagiários;

5.12 - Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSIST~NCIA AO ESTUDA TE - FAI:, em casos de acidentes
pessoais. os estu antes e carninbados pelo CIEE que estiverem em stágio na dependências da
COIIITRATANTE,

5.13 .- Avaliar o local de e táqio/instalaçôes da CONTRATANTE, ubsidiando as Instituições de Ensino
conforme deterrninaçã da Lei;

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

5.15 - Se respor sabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações profissionais
e técnicas, de acordo com a le islaçáo específica vigentes, incluindo a denominada resp nsabilidade civil;

5.16 - É a única e t talmente respo sàvel pelo recolhimento nos. raz s leqais de todos )S encargos sociais,
previdencrários, tra alhistas, fiscais e outros decorrentes da prese ne cor trataç ão e sua execução, em
quaisquer das esferas: Priva a, Federal, Estadual e unicipal;

5.16.1 - p, inadirnplência da ONTR TADA com referência aos encargos acima especif ados, não transfere
a COT ATAN'TE respon a ilidade e seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

5.17 -- Obriga-se a fornecer a NTRAT ANTE os dados técnicos que e ta achar necessár o e de seu interesse,
bem como, todos os elementos e informações quan o solicitados;

5.18 - É responsável pelos danos causados diretamente à CONTRAT TE o a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução d ste contra o;

5.19 -- Está obrigad a manter- e, du 'ar! e toda a execução do contrato em cor patit ilidad ~ com as obrigações
asst.rnidas, assirn como mante todas as condições de habilitação e quslificação:

5.20 - Executar diretarne te os serviços contratados, sem transferê cia de responsabilidade ou J
subcontratação, salvo révta e expressa autorização da CONTRATANTE;

5.21 - Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal qi,e porventura venha
ocorr ~ durante a execução dos ser viços, principalmente os fatos q e cepe-idern de orientação técnica da
CONTRATANTE o de seus orepostos.

CLÁUS.ULA SEXTA. _. DAS BRIG"l ÇÔES DA CO TRATANTE

6.1 _. Formalizar as oportunida des de estágio, em conjunto com o CIEIE, atendendo as condições definidas ~
pelas Instituições de E sino pa a a realização dos estáqios:

6.2 - Ofertar instalações ue te harn condições de proporcionar ao
socia , prcftssional e cultural;

SUPERINTENDÊNCIA DE .AGUA, E E!'GOTO DE OURINHOS
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6.3 -- Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE o nome fos aprovadc s para o estágio;

6.4 ... Indicar funcionário de s li quad-o de pessoal, com formação u exp riência pro'ísslonal na área de
conhecimento dese volvida 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
estaqiários;

6.6 -- Efetuar o paqarnento mensal das Bolsas-Auxílio, diretamente a s us estagiários;

6.7 -- Elaborar, sernestralme te, para todos os estagiários, os relatório de ati idades circ nstanciados, dando
vista obrigatória cios referido documentos aos respectivos estagiários;

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

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

6.10 .- Informar ao IEE a rescisão a tecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estágio - TCE, para as
necessárias providê cias de interrupção dos procedimentos administrativos a carqo do CtEE;

6.11 - Confirmar a formalização do processo de contratação do estagiário através da baixa eletrônica ou
regislro na central telefônica responsabilizando-se pela informação do recebimerto das vias de Termo de
Compromisso de Estágio evidarnente assinadas, rão permitindo o início do estáqio sem o recebimento do
mencionado Termo devidarn nte assinado pelas 3 (três) partes;

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

6.13 .- Manter apólice de seg ro em favor do estagiário, conforme esta elecido no 1ermo de Compromisso de
Estágio;

6.14·- Conceder recesso remu erado e auxílio transporte nos termos a Lei n 11.788/08

6.15 .- Reduzir a or ada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo estagiário;

6.16 - Respeitar 88 proporçõ s estabelecídas em lei para a contratação de estagiários do Ensino Médio;

6.17·- Cumprir todas as responsabilidades, como CONTRATANTE, indicadas nos Terrr os de Compromisso
de Estágio, zelando por seu eu prirr.ento:
6.18 - Fornecer à CONTI~ T DA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos necessários à
execução do contrato;

J6.19 - Efetuar o pa arnento devido a CONTRATADA no valor, forma €o prazo avençado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO !DE:VIGÊNCIA DO CONTRATO E PROR OGAÇÃO

7.1 _..A viqência deste contrato é pe o prazo de 12 (doze) meses, passando a vigorar a oartir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogadc, a critério da Administração, até o limite de 61 (sessenta) meses, após
assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao término d 3 vigência, conforme
prevê o inciso 11, do artigo 57, da Lei ederal nO8.666/93 e suas alterações. r
7.2 - A(s) prorroqaçâotões) do praz de vigência será(ao) formalizada(s) me iante celeb "ação do(s) termo(s)
de aaitamento a este contrato, espeitadas as condições prescritas na ei Federal n° 8.666/93.
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7.4 _. ão obstante prazo estipulad na cláusula 7.1, a vigência contrat ai nos exercícios subsequentes estará
sujeita à condição resolutiva, cons rbstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despes s.

CLÁlJSUI.A OITAVA --1)05 PROCEDIMENTOS D FISCALIZAÇÃO

8.1 -- A execução do contrato erá acompanhada pela CONTRATAN E, a q ai desiqna-á como gestor o Sr.
Jefferson Vilemor Oliveira Candido, Chefe da Divisão de Recur os Hu anos, responsável por esse
acompanhamento, os termos cio art. 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços,
determinando de imediato o ue for necessário à regularização das faltas ou defeitos obs rvados.

8.2 As decisões e pr vioências que ultrapassarem a competência o fiscal serão solicitadas ao
Superintendente da SAE, em ter-ipo hábil, para adoção das medidas convenie tes, consc ante disposto no art.
67, §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

8.3 -- Os esclarecimentos s licilados pela fiscalização deverão ser prestados íme.ílatarnente, salvo quando
implicarem em indagaçôes de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24
(vints e quatro) horas.

CLÃUSUI.A NO"'I~ - RESel O E ~I ÇãES

9.1 .- O não cumprimento da abri ações assumioas no presente co-itr ato ou a corr ência das hipóteses
previstas nos artiqos 77 e 78 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações autorizam, desde já, a
COH RATANTE a rescindr nilateralrnente este Contrato, independerternente de interpe-Iação judicial, sendo
aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma leg I no caso de i adi-npléncia.

9.2 -- A CONTRAT O se 5 j ita à sanção prevista no artigo 7° da L i Fede ai nO10.520, de 17 de julho de
200~~.

9.3 -- A recusa injustificada em assinar a contrato, aceitar ou retirar o instr mento equivalente, dentro do prazo
estaoelecido pelei Administra ãc, caracteriza o descumprimento total da obrigação assu rnida, sujeitando-a a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

9.4 -- Pela inexecuçáo total ou parcial cio objeto contratado, poderá ser ap icada à CONT~ATADA a multa de
20% (vinte por cento) sobre c alor da obrigação não cumprida.

9.5 -- O atraso injustificado na exec ção do contrato, sem prejuízo no isposto no parágrafo primeiro do artigo
86 da Lei Federal n° 8.666/93 sujeitará a CONTRATADA à multa d mora sobre o valor da obrigação não
cumprida, a partir cio p imeiro ia útil sequinte ao término do prazo esti ulado, na seg inte proporção:

1- Multa ele 10% (dez ar cent ) até o 30° (trigésimo) dia de atraso;

11- Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até J 45° (quadragésimo J
quinto) dia de atraso; e

111-1-\ partir do 4f3° (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou oarcial da obrigação
assumida, salvo dis osiçã e contrário, em casos articulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se
à aplicação da multa p evista no subitem 9.4.

9.6 -- As multas refe idas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previs as na Lei 8.666/93 e
suas alterações.

9.7 -- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRAT DA reconhec era os direitos da ~
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na I gislação que rege a licitação.

9.8 .- A aplicação de quais uer sanções referidas neste disposto, não afasta a responsabilidade civil da ~
CONTRATADA pel inexecuçãc total ou parcial do objeto ou pela inadnnplência. ~

SUPERINTENOÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURI HOS
Av. Altino Arantes, 369, cerrro - Fone (í4) 3322-1866 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ" 131.287/0001-88



C:;(h'Kl",'.j v J J.

9.9 - A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarci ento dos prejuízos
efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA oecu A - DO EAJUSTIE

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 I PC da FGV acumulado no período, desde que requerido pela CO TRATADA.

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 legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão no o índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente.

10.5 - O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores i icialmente 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 nO8.666/93,
com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DOZE - DO FO O

12.1- Para dirimir quaisquer d 'vidas 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.

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.

TESTEMUNHAS

Jeff S~OI
~~io 26.608.

Ourinhos, 09 de outubro de 2018.

CE

k/~-/~
Maurício Della T nia

RG nO8.128.998-0

-----------------
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFIC. CÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - AE.
CONTRATADA: Centro de I tegração Empresa-Escola - CIEE.
CONTRATO N°: 25/2018.
OBJETO: Realização de estágio e concessão de bolsa-auxílio a estudantes.
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de tuca.

Na qualidade de Contrata te e Contratada, respectivamente, do Termo acima identifica o, e, cientes do seu
encaminhamento a TRIBUNA DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julga ento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramit ção processual, até julgamento final e
sua publicação e, se for o c o e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas l'3gais e regimentais,
exercer o direito da defesa, Interpor recursos e o mais que couber.

Outrossirr, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao ai ido rocesso, serão publicados no Diár o Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Co tas do Estado de São Paulo, de conformida e COI o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.

Ourinhos, 09 de outubro de 2018.

Centro de I

Assi atura: :=-=:-:-::==--=-=-=-=-=- _
CON RATADA

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes. 369. Cenrro - Fone (,4) 3322-1866 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49 131.287/0001-88

wv w.saeourinhos.sp.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 24/2018.
Processo nO556/2018.
Dispensa de Licitação n? 10/2018.
Objeto: Contrato para fabricação e fornecimento de
Bioinseticida para aplicação nas lagoas de tratamento
de esgoto nos Rios Pardo e Paranapanema.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).
Período: 12 meses.

- Valor total estimado: R$ 15.600,00 (quinze mil e seis-
centos reais), sendo o valor unitário de R$ 13,00 por litro
produzido e fornecido.
Data de assinatura: 08 de outubro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 25/2018.
Processo nO564/2018.
Dispensa de Licitação n? 11/2018.
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$ 12.960,00 (doze mil, novecen-
tos e sessenta reais), sendo o valor da contribuição de
R$ 72,00 (setenta e dois reais) por estudante/mês.
Data de assinatura: 09 de outubro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo n° 457/2018.
Pregão Presencial n? 31/2018.
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) Motocicletas Zero Qui-

lometro.
o Pregoeiro designado através da Portaria nO

77/2018 e no uso de suas atribuições legais declarou
DESERTA a licitação, por não comparecerem interes-
sados ao certame.

Ourinhos, 16 de outubro de 2018.

Adolfo Lepe Tonaki
Pregoeiro

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA n°. 34/2018. concede a Sra. Nathália Ka-
roline Augusto Silva Lucas, titular efetiva do cargo de
Técnico em Administração (Administrador), LICENÇA
PRÊMIO, conforme faculta o artigo 128, do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, de 30 (trinta) dias em
gozo, a contar do dia 16 de outubro do corrente ano,
correspondente a parte do 2°. (segundo) período do 1°
quinquênio (2013/2018). Câmara Municipal de Durinhos,
16 de outubro de 2018.

DUVIDORIA GERAL

ATENDIMENTOS

Telefone: 0800 7700342

E-mail: ouvidoria.pmo@gmail.com

Endereço: Travessa Vereador Abrahão

Abujamra, 70

CEP: 19.900-900
Caixa postal n? 255

Ou pessoalmente no mesmo local

mailto:ouvidoria.pmo@gmail.com
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SUBST ABELECIMENTO DE PR(1),CURACAO
')-\ -),. ,

! ',--'
Aos 1'6((d~Zes'SeiS) dlas do mês de maip do an:q~e 2018 (dois mil e

dezoito)" ri~sta ~itl~d~~ç,aPital 96 Estado de.São Pra4,lo,~a ~yai'rabap~ã, 445,

;Itàlm .I;l.ibi, 4l)1de, phâmado em ~iligêncià" eu, escrevente al,lt0riz~oâo 140

)TabeliQnato ''':de. Notas desta Capital, fui, aí' sendo Ji.e~antel mi~~ Tabelião.
. I \ )

compareceu ,OUTORGANTE: HUMBERTO CASA~RANDE NETO, brasileiro,
" . ~. ,

casado, eng~l'Jheiro de produção, superintendente g~ral do q~ntro de Integraçãq

. Émpresa-Escola - GIEE, portador da cédula ·de idehtidad~ RG n° 7.356J25-
-_/ ,

S~P/SFÇe do GPF/MF sob o nO031.819.648-40, filho de Valdomiro Casaqrande.e'. \ . .
.Faraildes Guerreiro Casaqrande.c-residente e dernlciliadc nesta Capítat;" com. ,
escritório na Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Pauiõ/SP, CEP:'04533-001, e-m~if'

casagrande@ciee.q>rg.br. ° presente capaz e' identificado por mim, consoante o

documento de identidade apresentado, 'dou fé. SUBSrABELECIMENTO~ Pelo
.' r ....

outorçante me foi dito que, por este instrumento ~ nos melhores termos de direito,

SUeST;ABELECE, com reservas de iguais poderes. (podenão substabetecer)
· ; , ._ í : ' .. _

nas pessoas de 1)- ALESSANDRO SALVATORE MAXIMILlANO ATTINA,

brasil~iro, casado, administrador de empresas, exercendo a Junção de gerente

reqional Nordeste do CIEE, portador da cédula -ae identidàd'e RG nO5'.003.705-67-

SSPIBA e;in~crit~ no CPF/MF .sob o ~o 597.74jV975-1.9>filho de Antônio Attirrâ, e

Marja Spah:!pin~\o Attinã, residentee",domiCi.liado,~,91 Salvador/BA, com esc;itório

na Avenida Tancredo Neves,' 620; ,'Caminho-das Arvores, Salvador/BA, CEP:
• - \ . . I'

4W20-020, .e-mail alessandro~salvat~re@9iee.org.br; 2)- CLÁUDIO RODRIGO DE
. ~ ". ;

~.LIV"EIRA,\~ras\~~ir~Âcasado, admlnlstradordeernpresas e advoqado, exercendo.

a função de ge.re~te regionál Centro-Oeste e Di~,~itd"Fed~ral do CIEE, portador-da

CéduL~ de iden.tidade .f<G n° 1.774.314-SSP/GO,· inscrito no CPF/MF sob o nC

58a.675.381-87:-filho de Antônio Lázaro de Oliveira Balsami ~i.a Pereira de
, í I

,0~vei~a/residente e domiciliado em .Goiânia/GO, com escritório na Rua, das
· - '. ~'r- ,- \_./- ;.

Ouaresmeiràs., Quadra 11, Lote 24, .Goiânia/GO, CEP: 7488$~869, e-meil,. . .

IIIIII~IIIIIII~1I111~111111111~11I1111111~~ IIII~
j 04 726'02114598,00 11Q8490-8

P:09248 R:024490

www varnpre.corn.br
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claG,dio_rOddgo@~e,~.of!!i.bf; /3)- SÉRGIO ALENCAR DÀ~<SILVA, brasileiro,

\ 6asadç, adminiSt~ador de e:npr~sa~, exercendo a função de ge~~!1teregional Norte ,
I .:; -. • ". (, ': ~ '. '"

!do"CIE,E, p~ador;çlC}/M~ul,~ de )tien~idáde RG n° 788.856-SSP/ÁM, inscrito no,
( . L \ ~\. '.

CFF/MF sob. 0<)n029,,1.065.592-04, filho de Roberto Monteiro d~, Silva e -Suely

Alencal\.da;§ilv,a/r~sid~nte e dorniciliado'em Manaus/AM, dOli,lescr;ltório na Avenida
.' : ')" -:', ;/? ~ " \ '.~ :

\Pr0fé,ssoçY:,~i1ró~/Lir;ls.}2~274, <Ffores, Mánaus/~M, CEf?: 69,058-030./ e-mail

'S~rgiQ;.}âj~6~~fc@,ci(~~~F(bÉi»'lALD'(SNÉI e'ODOY TAi~~RI{ brasil~~, viúvo,

/~a9ministrádbr élée~p'r~$~s~~exen5~'<8dOa função de gerente regi0Rkl SP/Oeste do
r ; , " -) "/;.. •. .' .r / .' !. ", '

.• CIEE, por'tâ~br/da"ce,dula/de- ídentiªªde,RG nO10.926.2-27-SSP/SP, inscrito no
/ ',.. "1 . " .-' / . "'J -/.

, CPF/MP .S~b'o/n~:634.073;f184i2, filho de NataÍíno Talhari eAparecida G9doy

Talhari, reSld~,ôte:'e do,mr~iljà~(i~frl"'SãO('3ósé 'dO Rio Preto/SF.</comescritório na

ft,.venida E~i;i~ 'Heyizarr(675, apt0'.-6Z-A, Bom Jardim, $~O José Do Rio Preto/SP,
I '.' ,_ .

CEP: 15067-085, ,e-mai{;Valdisnei@ciee.org,br; (5)- RICARDOMAl'{GE PERE1RA,

(brasileiro, ~~asaq<il;r13dm1nisfrad00âe empresas, exercendo a função de gerente
\ . ~ :-:~ v r. ~...... . ':,.... ~ '. I /

regional.Grande São Paulo :e''hit0r-a1do CIEE, portador da cédula de identidade RG'
, ;,' ~.... ..., '

nO 95'11391-5-SSP./SP ;':inscríto no C~FjMF sob o nO 059.144',248-52, filho de

-Edilberto Pereira e Olirída -Marqe Pereira', residente e domiciliado em Itatiba/SP,
, \

com escritório, na Rua Tabapuã, 445, ttaimBlb! São Paulo/SP, CEP: 04533~001, e,~'
• ; I \

mail ricardo_pereira@cieé:Qrg,br; 6)- iR0SÂNGELA PEREIRA; braslleira, casada,

\ pós gradi:Jada em ~e~tã6de negÓGios:exercendo a função de géFente reglon~1 São
, '

'Paulo ,l"rS,te';90 CJ~E;:~Z'.~ttadora,d~ cédula de identidade RG n° 11.423;,526~0-

SSP/SP: insorita no 'êPF/MF 'sob 0 nO033.859'.398-5Z, filha de LuizrPereira Junior
-' e EltiG~ndiel Pef~jr'~,resídente e domicíliada em campiÃas/SP:, com_e~crüório na--' , . . " ". ~.' / /' ;....... '". .

,Rua Tirâ'dén(e~;"~19$;/~ilá\"liápur~;.!, éampinas/~P~ ÇEP: '~302~1190,e-mail
" '. .\.../ " "At'V __ -I'l:'" \ ..•. \. . \.. \..

rosangela_peleita@c;.iM.<;>Fg.br, ~- M0NIQ:A, BATISTAVARGAS CECASTRO,
t ,~' • " '.. . ." r

brasil~irà, ca~~da., admlnistradora dê empresas, exercendo afunção de,gerente de

, Operações N~rfe e Céfítro'0éstedo/CIEE,'~6h9dora da cédul;3 d~,id~ntidade'R<3

\" nQ907:505-S'SP/DF, illscrita ,~oCPF/MFsbb o n~830.710,591~91, ~ilha de filha d~
.; \ '. I

Pedra dos S~rítO$ Var~as,éhMa'riÍ1a Bátista Vargas, re~idente é domiciliada em
\

Bras ília/:OF, cotn escritório n~ EÓSW, 394/5'04, Setor Sudoeste, BraslllalqF, qEP:

70673-450, e-rruiil mO'niéa_b'ati.sia~ci~esp.org.br; 8)- ROBÉRIO HENRIQUE

COSTA,:' bra~iI~íro, caiad6/ur:ííve,rsitáriO, exercendo a função de gerente de
\, r \.. "-..:... .
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operações Nordeste do CIEB. portador da CédUIa_d~ipentidq,de RG nO1,530.118- ',O);. <1::;:: ..
8~"SSP/CE, inscrito no ,CPF/M-F' sob o nO 34&.913.583-00, filho de\ Henrique< :.1::.'.!i~:~"r\

;:"t
I',
i .i,:;

í~<:-r ,

j;,}1

Rodrigues de Lima e 'Maria Mirian Rodrig-ues': residente e. dornlciliado em
<, 7~ ., .r-

Fortaleza/Cê, c6m escritório na À~,enida Barão de Sturdat" 2360: Aldeota,._ __ •• 'I ,,': •

Fortale;za~ÇE,..C.EP: 60120-002, e-rriail robeno@ciee.org.br; 9)- ELAINE DE

. souiÁ '~ANCACÁ, brasileira, casada, peáagoga, exercendo a função' de gerente /
I ' -, .."~ .i 'j, --/ .

... de oper.aJões' de São Paulo do' CIEE, portadora" da cédula deitlentidade,íRG nO

21·;691.05-2~37SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nO)66.~f}9.~58~Q9, f!lha dé Jorge
I

Barbosa Geraldo e Maria do Carmo de S. Geraldo, residénte e domiciliada nesta

capital, CÇlITl esôritóriona Rua Tabapuã, 445,I.taim Bibi, São Paulo/SP, CEp': 04533-

001, e-mail el~:lÍne_bancala@ciee.org.br. parcialmente os poderes que lhe foram

"conferidos por CENTRO DE' INTEGRAÇ~O EMPRESA-ESCOLA - CIEE,

.conforrne instrumento de procuração lavrado no 14? Tabelião de Notas de 'São

Pa~IQ/SP, no Livro 5036, Páqina 27.5, em 22 de janeiro d9"2018, em especial os

poderes necessários para, ISOLADA e E~PECIFICA'MENTE para representar o
.:

CIEE peranté órgãos e entidades das esfer'ãs municipal) estadual, dlstrital ~/OlJ

feder~1 para assuntos, de ordem administrativa e instituclonal, espectalmente
f -'_" ~ I ,

per",rité a~ Superintendências Regionais do Trabalho; representar o CIEE perante

os C'onselhos Municipais dos Direitos da Criança ·e.d'0~Adolescente (CMDCA), .
• r /

Conselhos dos Direitos d~ Criança e do Adolescente dÓ'Distrito Federal ;(CDCA),

Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CQNDECA1.
(. / ' . ' ,

representar o CIEE perante .Conselhoa Tutelares; assinar, e,nf nome da instituição

CIEE, jlÍ~tru,,;íent,os jurídicos com qualquer órqão ou 'entid~de da Administração
/ ,. '\,.

Pública Direta ou lndireta, das esferas Municipal, Estadual, do' Distrito Fe'deral"ou
, ; "! (. f -, .""

.Féde~al, Autarqulas. Fundações; ~nbdadés de' Classe: Singicatos; ord~ns e

Conselhos de Ftscalização do Exercício Pr:ófissional; Associações e Clube-s de
'\, li"· j .

S~rviço; tnstitutções.ou Estabelecime tos de Ensino em geral; Empresas Privadas;
. I' I '.

P?ofission~ls Liberais com' -Nível Superior com i registro errr. Cons-elho de

Fiiscalizá'ção Proffssienal, para a irrrplantação' de "prog!pmas de estágio' de

estudantes. .atuando o CIEE como Agente de Integração, programas de. { "

-, aprend.lzagEÚn, desde que o CIEE configure apenas como entidade

responsável pela capacitação técnlcc-proflsaíonal metódica ;(CIEE,

( w.vampre.corn.u-
R ANTONIO 8ICUDO. 64 ' PINHEIROS
. 1S4lS·0tO-SÀOP4llLo·SP-Tfl:J06HSOO

v~oo SCHfNlf COI'o SHC DEAUr,NTlOOAClf
CADA AUTENTICA ÃO R 3 $0
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Cflpa~ífadôf}, pr~~n9h~r guias, fermos, livros, requerimentos, oúassínar petições,

declarações, comunlcados, formulários e demais papéis elou documentos que se, '

fizerem nJcessários para exerclcio dós poderes aqui conferidos r" O presente

substabélecimento -é va1ido até 10 de janeiro, de 2021 e poderá ser substabeleeido

no todo ou el:n parte. ENCERRAMENTO: Assim o disse, dou fé, pediu-me e lhe

lavrei este lnstrumento..o qua] feito e Ifdo em/voz alta, foi achado conforme, aceita,
/ . / ~

outorga e assina. CUSTAS: ~o Tabelião R$261)48, Estado R$74:30, Ipesp

R$50,-8~, Imposto do Município R$5~58, Ministério Público R$12,54, Registro êivil
<,

R$13,76; Tribunal de.Justiça R$1T,94, ~anta Casa R$2,62, TotaH~$43,9,06;- Foi

acessada nesta data a base-de dadoàda Central.de lndisponibilidade de Bens,
, I '

através do site: ...www.indisponibilidade.org.br. e obtive a informação de que não
!

consta indispO~ibilídaqe, em nome dela outorqante, conforme hash:

, b~§l8:2a97.5ee5.8)'~5.4~88,602c,5069:72f7.68f5A4aO;- ", Eu,

I nTARi'PARRIUQ DE SOlJSA - Substftutâ subscrevi. 'Devidamente

I as~inad,álp~lo. à,ompá[êc,efí:fe,. dqu:tfé. Nada mais. Trasl~da'da em seguida. Éu,
! . --"mmMlJARiULtO DE;.SOU.5A::"subst!túta i.., a <conteri, subscrevo e

, ~ (,
assíno.em público e raso.

-,
\, r

l

http://www.indisponibilidade.org.br.

