PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L.
D.M.C.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 200/2021
CONTRATO N2 170/2020
12 TERMO ADITIVO

crMODALIDADE - TERMO ADITIVO
SETOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

OBJETO - Aditivo de prazo e reajuste de preço ao Contrato n09170/2020

e
DATA —O4de março de2O2l

CONTRATADO
EMPRESA
CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ N2 03.935.660/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ 1? 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

(911&

D.M.C.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SD
04/03/2021
DATA
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Jamille Pereira Santos - Secretário

ÓRGÃO/SETOR:
RESPONSÁVEL/CARGO:
Serviço
ASSUNTO:
Solicita de Vossa Excelência devida autorização para abertura de processo administrativo visando
à contratação do objeto adiante especificado.
OBJETO:'
12 TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO N2 170/2020
JUSTIFICATIVA:
O objetivo da presente proposição é instituir o processo do 12 aditivo ao Contrato ri2 170/2020 que
que tem como objeto o serviço de agente de integração para contratação de estagiários pelo
Município de Dom Macedo Costa
O estágio consiste em atividade de caráter educativo e complementar à formação do estudante,
com a finalidade pedagógica de integrá-lo com a realidade de um ambiente profissional e
concretizar os ensinamentos teóricos recebidos na instituição de ensino.
Desde 2008, as relações jurídicas do estágio são reguladas inteiramente pela Lei n2 11.788,
chamada de Nova Lei do Estágio. Dentre as diversas definições constantes na referida lei,
importante destacar que, apesar de o contrato de estágio possuir todos os requisitos para a
formação da relação empregatícia, a legislação excluiu o estagiário da proteção celetista, para
incentivar a formação de novos profissionais.
Além disso, a lei do estágio prevê diversos tipos de relação, contemplando o educando de ensino
superior e profissional, dentre outros, além de prever a modalidade de estágio obrigatório e não
obrigatório, e remunerado e não remunerado. Ademais, além de per.mitir a prática do estágio na
iniciativa privada, a lei concede também à Administração Pública a possibilidade de contratar
estagiários, conforme prevê o artigo 92, da Nova Lei do Estágio. Isto é, há a incidência da Lei n9
11.788/2008 para os contratos de estágio celebrados tanto com empresas privadas, quanto com a
Administração Pública.
Considerando que os serviços prestados pelos estagiários são essenciais ao serviço público e a
interrupção da contratação causará um grande impacto no funcionamento da máquina,
principalmente neste período de pandemia causado pelo coronavírus, faz-se necessária a
celebração de aditivo ao contrato supra, dando continuidade aos serviços prestados.
Quanto ao reajuste pleiteado, no percentual de 6,216310% da taxa administrativa, a Cláusula
Vigésima Primeira do Contrato n2 170/2020 prevê a sua correção após decorrido 12 meses,
portanto, de direito.
".,,
=1'
' R$ 80534,00
CUSTO ESTIMADO DA DESPESA
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
4.122.002.2.007 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E
PLANEJAMENTO
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.004.2.008 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNI'J ri° I3.827.019/0001-58

C. P. L.

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
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Fonte: 01
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.005.2.017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02
701 SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
13.122.009.2.033 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS. E SERV. PUBLICOS
15.451.008.2.032 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS
PUBLICOS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
901 SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV.URB. E RURAL
18.122.010.2.045 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.006.2.020 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02
801 FUNDO DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.007.1.005 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO SOCIAL
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
Por ser relevante ao interesse público a contratação pretendida, informo ainda tudo que se segue
indicado.
REGIME DE EXECUÇÃO

PERÍODO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
OCORRÊNCIA
ÚNICO

X

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

INDICAR PERÍODO
12/03/2021 a 12/03/2022

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
FORMA DE PAGAMENTO

MENSAL
ANUAL

À VISTA (

OUTRO

MENSAL (X)
GARANTIA TÉCNICA NECESSÁRIA

LOCAL DE ENTREGA
NA SEDE DO FORNECEDOR(

NÃO (X)

)

NA SEDE DOÓRGÃO SOLICITANTE (

)

SIM

ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, S/N - CENTRO - DOM MACEDO COSTA
ANEXOS
COTAÇÃO DE PREÇOS; CÓPIA DO CONTRATO; OFÍCIO DA EMPRESA; CERTIDÕES; CONTRATO SOCIAL
DA EMPRESA.
RECEBIDO
Município de Dom Macedo Costa
BA, em 04/03/2021

'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ

ti0

C. P.

13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

D.M.C.

Prezado Senhor: Egnaldo Piton Moura
Prefeito de Municipal

Assunto: Requer autorização para aditamento de prazo e reajuste dO
contrato.

REQUERIMENTO:

o

A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento,
pelo seu titular, vem diante de Vossa Excelência, nos termos do artigo 57,
inciso II da Lei 8.666/93 e clausula Décima Sexta do Contrato n° 170/2020,
requer a autorização para prorrogar a sua vigência pelo período de 12
meses, além de reajuste de 6,216310% ao Contrato firmado com a Empresa:
CIDE - CAPACITAÇAO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CNPJ:
03.935.660/0001-52, de acordo com as diposições do Processo
Administrativo n° 200/2021 correspondente ao Pregão Eletrônico n° 04/2020.
JUSTIFICATIVA:
A empresa CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO
foi contratada através do Contrato n°. 170/2020, vinculado ao Pregão
Eletrônico n° 04/2020 que tem como objeto a contratação de serviço de
agente de integração para preenchimento de vagas de estágio na
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.

•

O Contrato n° 0170/2020 foi assinado em 12/03/2020, com prazo de
vigência de 12 (doze) meses.
Foi realizada cotação de preços com empresas do ramo e obteve-se as
seguintes cotações:
EMPRESA

UNID.

QUANT

VALOR
MENSAL
R$ 67.700,00

VALOR
TOTAL
R$ 812.400,00

IEL
INSTITUTO
MÊS
12
EUVALDO LODI
SUPER ESTÁGIOS
12
MÊS
R$73.450,00 R$881.400,00
SOUL RH
MÊS
12
R$ 71.800,00 R$ 861.600,00
INOVAR
MÊS
12
R$ 67.900,00 R$ 814.800,00
PREÇO PRATICADO NO CONTRATO N° 170/2020
CIDE
CAPACITAÇÃO,
R$
R$
INSERÇÃO
E MÊS
12
67.000,00
804.000,00
DESENVOLVIMENTO

-
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A empresa enviou o ofício n° 002/2021 manifestando interesse na
renovação do Contrato n° 170/2020, requerendo um reajuste de 6,216310%
sobre a taxa de administração que fora contratada em R$ 1800, passando,
com o reajuste para R$ 19,12, conforme tabela abaixo:
VALOR CONTRATADO
ESTAGIÁRIO
Superior 6h
Superior 4h
Médio 6h
Médio 4h
Prof. EJA4h
Prof. EJA6h

ESTAGIÁRIO
Superior 6h
Superior 4h
Médio 6h
Médio 4h
Prof. EJA4h
Prof. EJA6h

QUANT.
35
15
5
30
10
5

TAXA
ADM.
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

VALOR
VALOR
ESTIMADO ESTIMADO
ANUAL
MENSAL
36.680,00 440.160,00
1.030,00
540,00
8.370,00 100.440,00
30.480,00
490,00
2.540,00
12.540,00 150.480,00
400,00
4.280,00
51.360,00
410,00
2.590,00
31.080,00
500,00
Valor total R$ 804.000,00

VALOR
BOLSA

VALOR COM O REAJUSTE
VALOR
VALOR
VALOR
TAXA
ESTIMADO ESTIMADO
QUANT.
ADM.
BOLSA
MENSAL
ANUAL
36.719,20 440.630,40
19,12 1.030,00
35
540,00
8.386,80 100.641,60
19,12
15
30.547,20
2.545,60
19,12
490,00
5
12.573,60 150.883,20
19,12
400,00
30
4.291,20
51.494,40
410,00
10
19,12
31.147,20
2.595,60
19,12
500,00
5
Valor total R$ 805.344,00

Frente ao exposto, verifica-se que é mais vantajoso para a administração
manter o contrato existente, concedendo o reajuste previsto no contrato, com
valor mensal estimado de R$ 67.12,00, totalizando o valor de 805.344,00 para
o período de 12 meses.
O presente aditivo tem suporte para o ano de 2021, nas dotações
orçamentárias:
301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
4.122.002.2.007 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
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Fonte: 00
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.004.2.008 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 01
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.005.2.017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02
701 SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
13.122.009.2.033 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,

•

ESPORTE
E Outros
LAZERServiços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00
Fonte: 00
601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS. E SERV. PUBLICOS
15.451 .008.2.032 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
901 SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV.URB. E RURAL
18.122.010.2.045 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301 .006.2.020 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02
801 FUNDO DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.007.1.005 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO SOCIAL
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
Considerando que a CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO vem cumprindo com todas as cláusulas contratuais,
nada tendo a reclamar.
Considerando que o reajuste pleiteado pelo CIDE tem previsão legal no
Contrato n° 170/2020 e na legislação vigente. E mesmo com o reajuste
solicitado, o valor mensal do CIDE fica abaixo da média cotada junto a
empresas do ramo.
Considerando ainda a necessidade de manter os serviços prestados
pela contratada, considerados essenciais e imprescindíveis à manutenção e
funcionamento dos equipamentos de informática da Prefeitura e Órgãos
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anexos, faz-se necessária a celebração de 10 Termo Aditivo, até 12/03/2022
para os serviços prestados.
Segue em Anexo Cotações, Aceite da empresa e minuta do Termo
Aditivo.
Dom Macedo Costa - BA, em 40 DE MARÇO DE 2021.
Atenciosamente.

ereira Santos
Jami
Secretária Municipal de A. inistração, Finanças e planejamento
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
INTEGRO DO CONTRATO

o
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DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não houve aplicação de multa ao Contrato
n° 170/2020, oriundo do Pregão Eletrônico n° 04/2020, celebrado em
12/03/2020, entre a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e a empresa
•

CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO

visando

SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS AO
PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA.

Dom Macedo Costa, 04 de março de 2021.

•

JamiIIereura Santos
Secretário Administràç o, Finanças e Planejamento
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SOLICITAÇÃO DO ADITIVO E
REAJUSTE

0

frl Omail

Manoel Varzedo cmanoeIvarzedo1igmaiI.com.

Fwd: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 017012020 - MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA
1 mensagem

14 de Janeiro de 2021 10:3t

DAIANE FREITAS <daIanefreltassantana@gmaiI.com>
Para: manoelvarzedol@gmail.com

C. RL.

Forwarded message -De: KAMYLLA GOMES <ateirdimentoempresanaI03cideestagio.com.br>
Date: qui 14 de jan. de 2021 as 10:33
Subject: PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO N 0170/2020 - MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA
To: DA!ANE FREITAS <daianefreitassantana@gn1mI.com>

Prezados, bom dia!
Encaminho o oficio ril 002/2021 que trata da renovação e reajuste do contrato n 0170/2020.

Atenciosamente,

Kamvlta Gomes
Admlntsttatvo
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cio 0022021 - Prorrogscao e Reajuste MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA.pdf
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CAPACITAÇÃO

CIEEINSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Oficio N° 002/2021 SGC

C.P.L.

Salvador, 14 de janeiro de 2021
AO

D.M.C.

MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA
Assunto: Prorrogação e Reajuste de Valor
Contrato N°0170/2020
Prezados,

O CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, CNPJ: 03.935.66010001-52, situada na R. Dr. José Peroba,
N° 325 - Edf. Elite Comercial - 1° andar - Stiep, Salvador - BA, CEP 41770-235, contratada por essa empresa,
através do Contrato em epígrafe, que tem como objeto a contratação de serviços especializados de agente de
integração, em virtude da proximidade do termo final do contrato, vem manifestar o interesse na renovação do
contrato por mais 12 (doze) meses, e com base na CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO REAJUSTE do
referido contrato, solicitar o reajuste do valor contratado, para manutenção dos serviços prestados.
Segue simulação pois ainda não é possível a verificação do índice de agosto, solicitamos que o cálculo seja
realizado na data oportuna do reajuste:

Resultado da Correção pelo INPC (IBGE)

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE)
Didos informados
Data inicial

03/2020

Data final

12/2020

Valor nominal

R$ 18,00 (REAL)

Dados calcutados

o

Índice de correção no período

1,05068740

Valor percentual correspondente

5,068740%

Valor corrigido na data final
Fazer nova pesquisa

R$ 18,91 ( REAL)
Imprimir

Fonte: https://www3.bcb.qov.br/CALCI DADAO/publico/corriqirPorl ndice.do?method=corriqirPorindice

Atenciosan nte
Capacitaço, Inserção e Desenvolvimento
ÇNPJ 03.935.66010001-52
Juliana Teixeira
Supervisora de Processos Gerenciais
Tel.: 71 3481-650217199923-15661 e-mail: atendimentoempresariaIcideestaqio.com.br

CAPACITAÇÃO
INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Oficio N° 002/2021 SGC

C. P. L.

Salvador, 04 de março de 2021
AO
MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA

Assunto: Prorrogação e Reajuste de Valor
Contrato N°0170/2020

Prezados
O CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, CNPJ: 03.935.660/0001-52, situada na R. Dr. José Peroba,
N° 325 - E--cif. Elite Comercial - 1° andar - Stiep, Salvador - BA, CEP 41770-235, contratada por essa empresa,
através do Contrato em epígrafe, que tem como objeto a contratação de serviços especializados de agente de
integração, em virtude da proximidade do termo final do contrato, vem manifestar o interesse na renovação do
contrato por mais 12 (doze) meses, e com base na CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO REAJUSTE do
referido contrato, solicitar o reajuste do valor contratado, para manutenção dos serviços prestados.
Segue simulação pois ainda não é possível a verificação do índice de agosto, solicitamos que o cálculo seja
realizado na data oportuna do reajuste:

Resultado da Correção pelo INPC (IBGE)

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE)
Dados informados
Data inicíal

03/2020

Data final

02/2021

Valor nominal

R$ 18,00

(REAL)

Dados calculados

o

Índice de correção no período

1,06216310

Valor percentual correspondente

6,216310

Valor corrigido na data final
Fazer nova pesquisa

RS

19,12

%

( REAL)

Imprimir

Fonte: https://www3.bcb.qov.br/CALCIDADAO/publico/corriqirPorindice.do?method=corriqirPorindice

Atenciosamnte
----(IDE -Capacitaço, Inserção e Desenvolvimento
ÇNPJ 03.935.66010001-52
Juliana Teixeira
Supervisora de Processos Gerenciais
Tel.: 71 3481-6502 171 99923-1566 1 e-mail: atendim entoem presa ria l( cid eestaqio. com. br
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SERVIÇO PÚBLICO j)[j
MJSP POdCIA H1)3RAL
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ATESTADO DE C.APACIDAtW TÉCNICA N (9998541201 7.5 O(:i'SKipi AI

C.P.L.
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sar?.çmn,ntedø Ucitaço
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E Sl(UIANÇA PÚBLICA
polidA RODO VIÁRIA
c PL
SUPIRINTENI)1kNCIA RE(ilONAI. NO ACRE
D.M.C.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SIJPETENDÍC'IA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAI. NO
9.900-050, na cidade de Rio
ACRE, com cdc na Av. r~Aínondas Jóomc. 3017. Cmn, CEP
m'uu tio UWJ wb o n' 00 93 401 015 2 -4
tega paru os de;dos fins que a uuprc'a
CIDE - CAPACITAÇÃO INSERCÃO E DESENVOLVIMENTO. CNPJ rf 03.9360f01U))-52 com sede
na RUA LUCAIÃ, 03. RIO VERMEURJ, SALVADOR — BA. ctã íorneccndo até a presente ibtil
almixo c cciicodotk fonnu n istuóna. de ínin a atender todas as egncias
(021071201$)
do Termo de Referência,
2.
Contrato Objeto n 05/17: Agctc iamcito de Int.eraçào e tcttennedço de Estágioç pua
SRPRF-AC 031072017 a 0207I20I 8,

tjO(

(:IzAR IIF.NR1QUE RODRIGUES I)I OiJV1ÍRÀ
Superintendente RennaI
SRPRF AC
Documento assnadõ eietromc4rnenlc por CEZAR HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA,
Superintendente Regional no Acre, em 07/02/2018, às 12:20, horário oficial de Brasília, com
fundamento "o ! 29 do art 10 da Medida Provisória N 9 1200-2. de 24 de agosto de 2001, no art. 6

do DecrmoNg 8539. de 8 de outubro de 2015 e titi alíticá b do tucíso IV do ari, 29 día Intruço
Norrntva NQ 61-1)O. de 13 de noern:u de 2025.

S
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A autenticidade deste cumento pode ser conterld.i no site
tps://sezpífov.br/se/controbdor. ewternophp?
ca-docu nen;o,,,confer &dj>rgao_acesoexternoO, informando o código verlftcador 10256124
o cÓdigo CfiC 6EDO08AC
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Perrnnents de Uctaço

MINISTÊRIO EXTíAORDIN.kRR) DA S&3URANÇA PÚBLtC\
POIACIA íOIX\ \R[A FI Dt RA
S1111-1111,\ 1 iNL)íNtA l&Ki)NAL. NO TOCANTINS
flTAL)Q DL CPAÇifU TÉCNICA
A Super tc Inci Regional k, Polícia Rødov,ra 1dm) no
1
SRPRFTO, CNPJ n' 00 394 494k4135, atdzt nn Qiutdr 103 Nrnic. flua Nt) Ut, Lc 35, lan
Ntnw. ImTO, i:r,vê.s de tU SupcnntcminW Subtiuuo F;edciic Gatit Leite. noincad&rá 05,
cr1 dc RecursoN i-1umapu da Subsecrearia dc AdmmIxçio da Scctaria
expedida pelo (' dc iad
letuUvt do MtuWrw da Justiça, Subituto, cm 29 de Abril dc 201 6, e publícaiki no D.O. em 04 de

Mno de 2016;

pu o. dedos tin, que a mpre CIDE. - CAPMITAÇÀO l$SEKÇÀO l

DESFNVOLVIMENTO. CM!) 114 0.1935,6Úi0ffll -2. com sede na Rua Lucn.t, 01, Rio Vermelho, em
Sh.idr/BA. forneceu os serviços a4aixo cpccu1icados de fana saiiftrii, de forma a atendei axias as
cinciAs do Termo de Refcrncía, atèt preen1e tinta.
Contrato

Objeto

]4f201,i

Agente de lcyaço paro prvenc.bimenio
de vawts para estágiário

Lucd de
execução
;.

Período

PalmtrO

HALLISON 1\NDRl DE ARAÚJ() tELO
Superintendente da SRPRF•T()
0otumnta tndo *k or m'nie por FREDERICO GAROA LEITE, Supefintendentoftegíonal em
Tocantins Substituto(aJ, em 07/05/7.0I8. à. 1547, horário ofci& de 8rasila, tom fundamento no ar,
§ 9. ri Meda Pm6na n9 2.200.2, de 24 de agosto de 201, no art 69 do Decreto 0 853. de
outubio
de 20I, e no árt 42 da lns.truç.c, 4ormaoa n9 !16/OG!PRF, de 16 de fevercifo de 2018
de
iNautentfodade deste documento pode se( conferida no site
icao=documento
côdo CRC 092C40C

f,lctw

P,.'(erJ v" I664 140j01.-71

0, -lo acesso extemo-0, informando o c'dfgo 'enftcador 1189279S e o
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ATESTDD QA?kCDDE TCtICA

AteMo para os devidos fins que a Empresa C.tJe

Capacllaço, lrierço e 0vvué1o,

inserrta no CNP) ng 03935.660/Q001-52., que t em como :espons(vei técnico Edcartos Simões
dos Santos, inscrito no CRA-ØA n9 2-01254, presta serviço através do contrato 07/2017, para a
TRIBUNAL REGIONAl. 00 TRABALHO DA 141 REGIÂO CNPI O3,»681S/OOO1S3 pessoa
juridíca de direito pibftto, vncuiada ao PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO.

Desuço do ServIço.

Contrataço de agente de itegraço, bIico ou pnvado, para fias k execuço de estágios
curruíare,s remunerados, no Jimbito do TRT da 14 Regia abrangendo os Estados de
Rondônia e Arte, por alunos regularmente rnatdcula4os o com troqurwa em cursos de
educaço suparlor, nos termos da lei n. 11788. de 251912008 r Portaria TRTI4 GP nw 0468/17.
ronforrne especificações detalhadas no Termo de Meréncia (Anexo 1 do EdItiLI..'
o

Atesto ainda que a empresa vem cumprindo todas as obrigações contidas
e todos os prazos estabelecidos.
Por ser verdade assino comprovando a idoneidade do documento.

Porto Velho, 26 de abril de 2018.

Saulo Ilodrígues de ieies Costa
Chefe da SPL.RR - Fscat do Contrato
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TKIUUNÀL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
&:cretarin de Oemão de Pessoa
COordenadona de idueaço e i)esen olviniento

C. P. L.
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Atetanw. pira $ k\hh ÍU., tw a fflprI»a (ul)F Carwilução. Inserção e
Denv1vim;o, irt no CNI'J n' 09$ f)(ft)0 1 - 1.eslabelecida tia Av. Santos
Durnoni, n11504. kin 01 da IMda do Coco. Itina lauto de Freitas-BA. (11 42.7()-O00
em devorrUcia do Puwwsso Administniivo G 178215. em que foi gcrda a Nota de
Empenho 2016NE00020 pu.. dcsdc ivcreiro de 201. serviços de Agente de lntegraço
t- i'm \ istas ao pnflhimenIo de vagws de et;hjjt no ibiNto do Tribunal Regional Eleitoral da
Uuhia. inscrito no CN1'J n O.%7.3O/t)fl4t1 -45, com sede nti 1 Ãt'nitta do (entro
Admnisrrativo da Hhia. o" 150, Sa1dor UA,
0.0

tiamos. aitda, que ncompromissos aumidos pela imprisa foram cumpridos
sit1toriamcnIe.nada cotimando cm nissos arquiv,s que a desabone comercial ou
tewnte
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Sais ador. 17 de agosto de 2016V
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a Empresa Cicie Capacitaçio, inserção e DeenvoMmento, irisnta
flO CNPJ n9 03.935.660/000152, que tem corno responsável técnico Edcarios Simões dos Santos,
Inscrito no CRABA nQ 2-01254, presta serviço através do contrato 07/2017, para a

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 13323.001/000149, pessoa
jurídica de direito ptblico, autarquia estadual, vinculada a SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO,
RENDA ESPORTE

Descrição do Serviço; Constituí objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para
assessorar a SUDESB na prestação de serviços de recrutamento, seleção, contrataço e
acorri pari bani ento de estagiários de nivel rndio e supenor, para atuação corno AGENTES SOCIAIS O(
LAZER E ESPORTE RECREATIVO do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC, a ser rnipiantado em
Cinco Polos Regionais

CÓDIGO S1MPAS

LOTES T

Polo Regional SatvadorjRMJRecôncava:
Salvador, Alagoinhas, Lauto de Freitas, Camaçari, Cachoeira, Laje, Munz Ferrera,

01

Simões Filho, Santo Antônio de Jesus. Santa Inês, São Fhpe, São Sebastião do Passe,
tjhaira.

Pólo ReglonaLNorte e Oeste Baiano:
02

:Cano Alegre de Lurdes, Casa Nova. Curaçá. ltiúba, Jacobina, Jaguarari, Monte Santo,
Paulo Afonso, Pilo Arcado, Rodelas. Senhor do Bonfirn, Serrolãnciía, Várzea do Poço.

Pólo Regional Baixo sul e Extremo Sul:
Aiquara, Câmacã, Canavieiras Coaraçi, Eunapqhs, Gandú. ibicarai. Ibicui. Ilhéus,

03

itabuna, ftaglba, ltajuipe, ltapé, ieqcnê, Porto Seguro, Silo Jose da Vitoria. Teeira de
FrCitis, Ubaizb.

15
Rua Salto Mtoo 1elp4Ara. piffin, r'i, ao c.enlo PanAmermc de J4 Çio 41 603-3Teii3tO09'6 - wwwsu.taçQb'

3
GOVERNO DO ESTADo vA BA~
SEcRET-0 t4 ro TRASWIO. EEG.

P):

nte d6 Ucltac

sudesb

SuPERWE1,
cê,c4X oos DESPORTOs Cr, Eznx OA

Pólo Regional Sacia do Jacuípe e ff cré:
Capela do Alto Alegre, Feira de Santana. Heiiôpoiis1 khu, Iraquara. trecè, Lapso, Mairi.
Morro do Chapéu, Nova Redenção, Pé de Serra. Presidente Dutra, Riacho do Jacuipe,
Ribeira do Pombal, Serrinha, Seira Preta, Souto Soares, Santo Estevão

Vrtea da

Roça.
Pólo Regional VItória da Conquista/Serra Geraljaacia Patamirlm:
Anag, 8rumado. Caetiie, condeúba, Contendas do Sincora, Guariatnb, Itapetinga,
Jacataci, Macaúbas, Paramirim, Planaltino. Poções, Santana, Tanhaçi, Tremedai,
Vitória da Conquista.

Atesto ainda que a empresa vem cumprindo todas as obrigações contidas e todos os prazos

17c.P.L.

estabelecidos.

Por ser verdade assino comprovando a idoneidade do documento

Lauro de Freitas, 23 de março de 2018
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Susi, Crystiane Santiago Docio.
Coordenadora De Eventos RecreaEci e Lazer.
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"ente de Eldiação
C.P.L.
ATESTADO 1»: ('APACIDADE TÉCNICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB, com sede ria Rua
Estado Unidos, n0558 edf. Cilibanck — Comercio Salvador - Bahia, inscrito no
CNPJ sob o n°13574983/0001-li atesta para os devidos fins que a Empresa
CIDE * CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOVIMENTO, com sede à Av,
Santos Dumont n°1504, 't°andar sala 10 Estrada do Coco — Itinga, Lauro de
Freitas/Ba, com Filial na Rua Luacaia riD3 Rio Vermelho Salvador Bahia.
inscrita no CNPJ sob o n° 0.935660/0001-52, mantém conosco contrato de
prestação de serviço de recrutamento, seleção e acompanhamento de
estagiário Atestamos ainda que nada ternos que desabone a conduta da
referida empresa. e que seu serviço e pontualidade atendem satisfatoriamente
destacando a boa qualidade dos serviços prestados até a momento.

Sth. .idor. 18 de

trcnt (LR.\F

tnhr&) de 2M 5,

D.M.C.

i.
1
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IX

.AG4çA ESTADUAL DE REt3U1LAÇÂO DE SERVIÇOS P1JBIICOS
DE ENERGlA,TRANSPORr:S E COMUNICAÇÕES DA BAHIA

(
01

DECLARAÇÃO
mSd0

t0 d JdtaÇ0

C.P.L.

Declaramos para os devidos fins, que o CIDE - CAPACITAÇAO, INSERÇÃO E

D.M.C.

DESENVOLVIMENTO, CNPJ 03,935.6601001-52. situado Rua itabuna, 984.
Ed. Quatro Rodas, 2 andar. Rio Vermelho - Salvador/BA, vem realizando nesta
Agencia Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e
ComunicaçCes Da Bahia - AGERBA, serviços de intermediação para
concessão de 90 vagas de estagio de interesse curricular obrigatório ou riso a
estudantes de nivel médio e nivel superior, recrutando, inscrevendo e
organizando o cadastro, conforme a variedade de cursos e necessidades da
AGERBA. desde 08 de maio de 2015.

Salvador. 08 de junho 2

EÔÜARDO HAROLO MESQUITA PE.SSÔA
DIRETOR EXECUTIVO

QLA 4.ifi
RE(IOHÀL ÕEADMUSTRAÇAO

:

4 Avena 43 - 1' ana CAB - CEP 41756-300 - Salvador - Sabia - Brasil
4 55(71)370-4528 Fax. +55(71)371-043 1
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÊCNICA
o

Atesto para os devidos fins que a Empresa Cide - Capacitação, Inserção e
Desenvolvimento, inscrita no CNPJ a° 03.93566010001-52, que tem como
responsável técnico Edcarlos Stmóes dos Santos, Inscrito rio CRA-8A n° 2-01254.
presta serviço através do contrato 021/2015 para A SUPERINTENDÊNCIA DE
CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP, pessoa
juridica de direito público, Autarquia Municipal, vinculada à SECRETARIA
MUNICIPAL DE LNFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL. SINDE
com Sede na Av, Marechal Cosia e Silva, s/o - Dique do Tororó, inscnWop
CNPJ/MF de n° 10.63.5.08910001-16.
7

o.

c.

.

1 \ :

Descrição do Serviço:
possibilitar, por meio da realização de estágios, oporlunidades de
aperfeiçoamento da formação proflssional de estudantes de 20 e 39 graus, nas
dependências da Contratante, de acordo com a Lei n° 11788/08. ou de outros
dispositivos legais que víetem a ser adotados. no total de 90(noventa) estagiários,
na forma do Anexo 1 do Edital, conforme sua proposta, a qual faz parte integrante
e inseparável deste instrumeno, como se aqui, integralmente, tosse reproduzida,
objeto do Prego Eletrônico n 00112015
Atesto ainda que a empresa cumpriu todas as obrigações a Contento e todos os
prazos estabelecidos
Por ser verdade assino comprovando a idoneidade do documento
Salvador. 19 de agosto de 2015.

ÉTVEL1N PERPÉTUA MA1Á MACAMBIRA
Subgerente Administrativo — GERAF/SIJCOP
MAT: 303193
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SAL VADOR-LIMPURB, com sed n, '
Rodovia BR 324, Km 618 SINO — Porto Seco de Pirajá - Bahia. inscrito"
CNPJ sob o n°14.823.017/0001-53 atesta para os devidos fins que a Empiesa CIDE — CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOVIMENTO, com sede é
Av. Santos Dumont n°1504. 1°andar sala 10 Estrada do Coco — Itinga,
Lauro de Freitas/Ba. com Filial na Rua Lucaia n°3 Rio Vermelha Salvador
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 03.935.660/0001-52, mantém conosco
contrato de prestação de SCtVfÇO de recrutamento, seleção e
acompanhamento de estagiano. Atestamos ainda que nada ternos que
desabone a conduta da refei'ida empresa, e. que seu serviço e pontualidade
atendem satisfatoriamente destacando a boa qualidade dos serviços
prestados até o momento.

Salvador. 06 de janciro de 2017.

k4 'J ..-".
Mar garb'tí Duarte
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desen'íp&hoe atestado de execuçio, que a empresa CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO inscrita no CNPJ sob o n° 03.935660/0001-52, estabelecida
na Rua Doutor José Peroba. Editico Elite Empresarial, n° 325, 10 andar, bairro Stiep,
na cidade de Salvador. Estado da Bahia, prestou serviços à Secretaria Municipal da
Educação (SMED), CNPJ n° 13927801/0008-53, cujo objeto é a contratação de
serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de 1.050 (um mil e
cinquenta) vagas de estágio de nivel superior, para atender as necessidades da
SMED, nas Unidades Escolares da Rede Pública Muncipai de Ensino do Salvador,
conTorme condições e especificações constante no Termo de Referência - Anexo 01
do Edital do Pregão Eletrônico n° 013/2018 e no Processo n 7781779/2018,
formalizado através do Contrato n°32/2019 em 01 de abril cie 2019.
Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidas apresentaram
bom desempenho operacional, tendo a referida Empresa cumprido fielmente com
suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a
presente data

Salvador-Ba. em 1 de setembro de 2019.

Gabriel . - O R. M. Sobrinho
W estão de Pess*'
tt. 3 140.770
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÈCNICA

Capactaçã
Atestamos, para os devidos fins. que a empresa CIDE
à
Desenvolvimento inscrita no CNPJ sob o e 03935.86010001-52. es1abel
Lucata. n0 03. bairro Rio Verm&ho, na cidade de Salvador Estado da Bahia,ëifóu
Preeaura Municipal de Lauro de Freitas, CNPJ ri0 13927 819(0001-40.
serviços
estabelecida na Praça João Ttuago dos Santos, sln, bairro Centro, na cidade de Lauro
de Frettas. Estado da Bahia, detem qualifluçáio técnica para desenvolver as atividades
de recrutamento, prcseleçãc., emissão de termo de compromisso de estagio (TCE) e
contratação de seçuo contra adentes pessoais dos estagiários
-

Registramos que a mpresa ptestcu os servi ços 'aiirna descidos, denUo dos ptazos
contratados

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom
desempenho opeacional. tendo a empresa cumprido fielmente com suas obngações,
rada constando que a desabone técnica e comercialmente. até a presente data.

Lauto de Freitas 18 de Seierbo de 2019.
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Crdenator Geral

Rua Manoel dos Swos Crréa 233, Ed Emp. Oomngos Ribeiro, sala 509 Pi angr*nis.
Fretaç8A CEP 42701320. Fc,e Fax: (71) 32888726
-
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Atestamos paru fi ns de lieitaçAo que o CL1)l;

t*flÀ(ilO.. situado na

Av. Tanixedu

Neves, 274, Centro Empreai1al 1guaterni Bloco A Sala 12. Pituba. W 41 ,820-020.
SÜIYLLdOr Bahia, vcm cxcmc,Wo desde 15 de Jtmuiru de 2003 gtd o presente t1tu.
atividade de formalimição de 'ierrno de Comprurnu*ai para estôj1o, cudwunenu.
recrutamento. seleçAu. encaminhaniento e ucompaninunento de estudantes
na etabontçAo de Prurnas de csgio. c»uro de acidentes pestoais. renhi ,açtt de

trenamentos: e pulc%tru.', acompanhamento controle da reguluridade de mntrieu{a.
avaliuç.o e rcLut&rios de estio e acompanhamento adn nistrutivO de esiagin.
Infixmumos que a Repnstvd cmca é Fliene de Sot.wa R drigues c4utnidu n
CRA sobe n 17415.

Sitvdor, 14 de goto de 2008
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RECURSOS HUMANOS

1

ATESTADO DE CAPACITA4ÂO TECNICA

ATIVA RECURSOS Ht1MANOS SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
ITIM, inscrita no CNPJ n103 2271V0001.50. estabelecida a Av Tancredo Neves, 1283, Ed
Ómega, 51303

Caminho das Árvores -- SalvadorBA, declara, para fins de licitação que o CIDE -

ESTÁGIO, situado na Av. Tancredo Neves, 274. Centro Empresarial Igúatetni. Bloco A Sala 125.
Pruba, CEP 41820-O2Q. Salvador - Bahia, vem exercendo desde 01 de Agosto de 2005 até a
presente data, atividade de, lbrrnallzação de Termo de Compromisso para estágio. cadastrameiuo.
recrutamento, seleção, encaminhamento e acompanhamento de estudantes, assessoria na elaboração
de Programas de estágio, seguro de acidentes pessoais. realização de treinamentos e palestras,
acompanhamento comn,k da reulnrWadc de matrícula, avaliação e relatórios de estágio e
acompttnharnento administrativo de estagio, tendo como responsável tecnica Sra. Eliene de Souza
Rodrigues, cadastrada no CRA sob o no 17415, onde desempenha todas as atividades de maneira
satisfatória. demonstrando perfeita capacitação tecuica protissionak motivo pelo qual lhe
concedemos o ,resenIe atestado.
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Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2020
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente de Integração
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

ARNÕ8IO CUNHA FREITAS JUNIOR, PROCURADOR. GERENTE DE CO
027.174.115-50, como representante devidamente constituído do CIDE - CAP6IÇ7O,
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, doravante denominado (Licitante), declaramos, sob as
penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
()nem menor de 16 anos.
(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Salvador, 10 de março de 2020

4rnóbio C. Frejtas Jjor
CPF: 027.174 115-50

26E

— Capacitação, Inserção e Desenvolvimento
PJ 03.935.66010001-52
Arnóbio Cunha Freitas Júnior
Gerente de Contratos — CPF 027.174.115-50
Tel.: 71 3481.6502/71 99736-1622
e-mail: atendimentoempresanalcideestaqio.com,br
amóbiojr©hotmail.com

[3.935.660/0001-52
(IDE . CAPACITACAO, INSERÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
RUA W. JCE PERO&A, 325 P AJDAR
EDF. UT (01M1ERC4L STIEP, (EP: 41,7 ).2351
SAVADORA

•1.

CIDE
D.M.C.
- X3
A
'00issão P$ note G u,118
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2020
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente de Integração
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO Às EXIG
DE HABILITAÇÃO

ARNÓBIO CUNHA FREITAS JUN1OR, PROCURADOR, GERENTE DE CONTRATOS, CPF
027.174.115-50, como representante devidamente constituído do CIDE - CAPACITAÇÃO,
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, doravante denominada Licitante, em cumprimento do art.
49 da Lei Federal n° 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso 1V
do mesmo diploma, declaramos:
(x) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar n° 123106]
o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma
do §1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, a existência de restrição fiscal.

Salvador, b de março de 2020
,

Arnóbjo C. Preilas Júnior
CPF:O27.I74Jl550

It)'E— Capacação,lnserçáo e Desenvolvimento
CNPJ 03.935460/0001-52
Arnôbio Cunha Freitas Júnior

Gerente de Contratos - CPF 027.174.115-50
Te!.: 71 3481-6502/71 99736-1622
e-mail: atendimentoempresariakcideestaqio.corn.br
arnóbiojr@hotmail.com

03935.660/0001:52
CIDE CAPClTAÇAO, INSIERÇA0
E DESENVOLVIMENTO
RU OR. iCE PEROBA, 32. 19 040AR
EDF, 1tÍE COMER(1A1 STIEP CEP: 4L;;23s
L..

CIDE
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A
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Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
ç
•Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 00212020
Objeto; Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para servi'8'Agente de tntegraçâoC.p.
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom - Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.
)

D.M.C.
DECLARAÇAO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOS A
ARNÓBIO CUNHA FREITAS JUNIOR, PROCURADOR, GERENTE DE CONT TOS, CPF .. ç
027.174.115-50, como representante devidamente constituído do CIDE - CAP CITAÇÃO, "—,/
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, doravante denominado (Licitante) para
—d-------.
participação no certame licitatôrio acima identificado, declaro, sob as penas da lei. em
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que;
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitação: por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
;nformada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi: no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

Salvador, 10 de março de 2020

/

/

Arnóbjo C. Frejtas Júnior
CPF: 027.174.11550

dDE - Capacitaçâó, ínserçãb e Desenvolvimento
!CNPJ 03.935.66010001-52
Arnóbio Cunha Freitas Júnior
Gerente de Contratos — CPF 027.174.115-50
Tel.: 71 3481-6502 /71 99736-1622
e-mail: atendimentoempresanaI(cideestaqio.com . br
arnábiojr@hotmatLcom

393566CfOOO1:52
()E CAP(ITAÇAO, IN5RÇA3
E DESEfVOVIMENO
1 ANDAR
RIJA OR. X SE PE.OE
UTE CCER(AL STIEP, CIP:
SA1VC?BA

C.P.L.
D.M.C.

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 248.269/003-59
CNPJ: 03.935.660/0001-52

Contribuinte:

dDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

Endereço:

Rua Doutor José Peroba, N° 325
EDIF ELITE COMERCIAL 1 ANDAR SALAS 101 A 106
STIEP
41.770-235

Certifico que a inscrição acima está fsituo dgular, até a preseàte dafd,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas conforme artigo 277 § 31, da,-Li 7.1S6/2006,,
-

Emissão autorizada as 10:59:14 horas do dia 29/01/2021.
Válida até dia 29/04/2021.

Código de controle da certidão:

1BC1.OAC9.4362. 26C0.A709. F3AB.A6B3.84EF

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

CAL.
L.

CAIXA CONOMC.AtDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

03.935.660/0001-52
Inscrição:
Razão Social: CIDE CAPACITACAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
R DOUTOR JOSE PEROBA 325 SALAS 101 A 106 / STIEP / SALVADOR / BA /
Endereço:
41770-235

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 Servico - 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:14/02/2021 a 15/03/2021
Certificação Número: 2021021401192626241409

Informação obtida em 18/02/2021 11:11:05

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

Emissão: 1810212021 11:09

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

C.P.[

Certidão Negativa de Débitos Tributários

D.M.çJ

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

Certidão N°: 20210705232
RAZÃO SOCIAL

CIDE CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.935.660/0001-52

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

o

Emitida em 18102/2021, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 03.935.660/0001-52
Certidão n°: 6250364/2021
Expedição: 18/02/2021, às 11:07:57
Validade: 16/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que dDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.935.660/0001-52, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores 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.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 03.935.66010001 -52
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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
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 no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:37 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: 402C.B795.0069.71B9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAl. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ fl9 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44,560-000
Fone/Fax: (75)31548-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L.
M

HABILITAÇÃO DO
CENTRO DE
INTERAÇAO DE
DESENVOLVIMENTO
ESTUDANTIL DE
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ACORDO Com
EDITAL

.RE COM O ORIGINAL
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COP4T1TUIÇÂO DO CIDE - CENTRO
DESENVOL\4IMENTO ESTUDANTIL
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Aos dois dias do mês de maio de ano dois mil, às dezenove hora na Rua Luis V1
1773 sala 54, na cidade de Salvador, Estac o da Bahia, reuniu-se em primeira convocação a Sra.
Maria Marinalva da Silva Ribeiro, bras leira, casada, auxiliar administrativo, residente e
domiciliada na Rua Carlos, Gomes, Ed. sabela Ap. 904, Centro, Cédula de Identidade n.°
24770020 e CIC n.0 31266886591, o Sr. L iis Alberto Santos de Sousa, residente e domiciliado
na Rua Alvaro Costa, 05 Jardim Brasil, na 4idade de Santo António de Jesus - Bahia, Cédula de
Identidade n.° 1570064 CIC n.° 09314330-44 a Sra. Ana Soares Barreto, brasileira, solteira,
industilarla, residente e domicilada nesta apita! na Rua Leonor Calmon, 110, Ap. 303 Cidade
Jardim, Cédula de Identidade n.° 3041852 CIO n.° 326 375 785 - 72, Maria Marinês da
Silva Freitas, brasileira, casada, Pedagog., portadora da Cédula de Identidade n.° 01.434.82335- SSP/BA e CIC. N.° 160.811.375 —20 r sidente e domiciliada nesta capital na Rua F n.° 156
Ed. Porto das Dunas Ap. 604 Imbui, Sr Tânia Marta Santos de Sousa, brasileira, casada,
pedagoga, residente e domiciliada nesta apita! na Av. Jorge Amado, SIN, Cond. Jardim das
Acácias, Ed. Margarida, Ap. 1004, Imbui, portadora da Cédula de Identidade n.° 1.753.810 SSP/BA. e CIC n.° 194,590.845-91, a Sra. nnete dos Santos, brasileira, divorciada, residente e
domiciliado nesta capital no Parque São raz Conjunto 18 BI. O Ap, 103 Federação, CIC n.D
162.728.545 - 87, RG 730320, a Sra. Nild s Embiruçu dos Santos, brasileira, solteira, residente
nesta capital, CIC n.° 158.585.705 - 00, R n.° 918395, Sr. César Augusto Carvalho da Silveira,
brasileiro, casado,, residente e domiciliado esta capital, na Rua Maranhão, 461 Ap. 1102 Pituba
dc n.° 050.035.985 - 72, RG n.° 1049 34, que na qualidade de fundadores, resolveram
constituir e fundar a sociedade civil, sem fim lucrativos, denominada CIDE - Centro de Interação
e Desenvolvimento Estudantil, com sede foro na cidade de Salvador, Estado da Bahia, que
será regida pelo Estatuto, adianto transcnt Assumiu a Presidência da Assembléia Geral a Sra.
Maria Mames da Silva Freitas que para Secretária convidou a Sra. Tânia Maria Santos de
Sousa dando por instalada a Assembléia ral, cumpridas as formalidades legais, a Presidente
da Assembléia Geral declarou definitivar nte conslitulda a sociedade civil sem fins lucrativos,
denominado CIDE - Centro de lnteraç e Desenvolvimento solicitando que a Secretária
procedesse a leitura do projeto do Estatuto ocial, o qual submetido á apreciação e discussão foi
aprovado por unanimidade. Em seguida fo determinada a transcrição na ata do Estatuto . ia!
aprovado, no seguinte teor:

Art.

10

urna

sociedade civil, sem fins lucrativo

O Centro de Interação e Descn olvimento Estudantil, aqui denominado CTDE é

An. 20 A duração do CIDE é por tempó indeterminado.
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Art. 3° O CIDE tem sua sede na Cidtde do Salvador, Estado da Bahi
Viana Filho, n.° 1773, Empresarial Parlela Shopping, Sala 54, Imbui.
Art. 40 Fica eleito o Foro de salvdor - BA, para dirimir quaisque
relacionados ao CIDE.

Üw
Art, 50 O CIDE tem as seguintes finali des:
Observadas as prescrições da lei, poder manter relações culturais, educacionais e de
intercâmbio, bem como de cooperação écnica, sob qualquer forma de auxilio e
reciprocidade, com entidades nacionais e estrangeiras.
a) Promover iniciativas filantrópicas atuitas e de assistência à comunidade;
b) Encaminhar estudantes de nível m ioe superior para estágio;
e) Promover atividades culturais e ed acionais que visem o desenvolvimento cultural
e profissional.
Art. 6° O CIDE, no atendimento as sua finalidades, não faz qualquer discriminação de
raça, sexo, idade, nacionalidade, cor,
o religioso, opção política e condição social,
observadas as normas legais vigentes n país.
Art. 70 O CIDE é constituído por m:im o ilimitado de associadas, devidamente inscritos
no livro ou ficha competentes.
Art. 8° São associados do CIDE, com respectivo deferimento da Presidente,
profissionais da área de educação, psic logos, administradores e outros profissionais
que tenham no mínimo concluído o eu de 11 grau.
Art, 9° São direito dos associados do C DE:
a) participar das Assembléias Gerais, odendo inclusive votar;
b) participar dos órgãos de administra ão, desde que eleitos ou indicados, de acordo
com as competências previstas ncst Estatuto Social.
Art. 100 São deveres dos associados:
a) cumprir e respeitar o presente Estat to;
b) cumprir e respeitar as decisões da sembléia Geral e da Diretoria,
c) Contribuir com o seu trabalho para consecução das finalidades sociais do CIDE.
Art. 110 Os associados não adquirem, r nenhum titulo, direito algum sobre os bens do
CIDE, nada podendo exigir, quando de e se retirarem.
Art. 12° Os associados não respondem sequer subsidiariament
obrigações do CIDE.
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Art. 130 O Centro de Interação e Desen olvimento Estudantil - CIDE é administp&C . P. L
pelos seguintes órgãos:
a) Assembléia Geral,
eral;b) Diretoria;
b)
c) Conselho Fiscal.
Art, 14° A Assembléia Geral é o órgão Soberano do CIDE cabendo deliberar,
livremente, sobre os interesses sociais Entidade nos limites deste Estatuto.
Art. 15° A Assembléia Geral reúne-se, rdinariarnente, de três em três anos e,
extraordinariamente, sempre que neces: rio.
Art. 161 Os associados são convocados ara as Assembléias, com antecedência mínima
de 07(sete) dias através dos meios nor ais de comunicação.
Art. 170 A Assembléia Geral se instala, nciona e delibera, validamente, com metade
mais um dos associados, em primeira nvocação e com qualquer número, em Segunda
convocação, unia hora após.
Parágrafo Único - Fica assegurado à
idente e, em sua ausência ou impedimento à
sua substituta legal, o voto de desempat nas Assembléias Gerais.

Art. 18° Compete à Assembléia Geral:
a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto ocial;
b) eleger e empossar a Diretoria e o C nselho Fiscal;
c) alterar ou reformar, no todo ou em arte o presente Estatuto Social;
d) deliberar sobre a dissolução ou exti ção do CIDE;
e) autorizar a Diretoria a compor, ven cr, alienar, hipotecar, onerar, gravar,
compromissar, alugar e doar bens
veis e imóveis;
aprovar
os
relatórios
financeiros
e
d
Atividade do C IDE, tomando conhecime
o
Balanço Patrimonial, com parecer, ar escrito, do Conselho Fiscal;
g) aprovar as atas das Assembléias e d liberar sobre assuntos de interesse socja
li) elaborar o Plano de Ação de ativida es do CIDE.
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Art. 19° A Diretoria é constituída de O (quatro) membros com mandato de 03(três)
anos.

C.P.L.
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a) Presidente;
b) Vice -Presidente;
e) Secretária,
d) Tesoureira

1 Çj_j CD
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Art. 200 A diretoria é eleita por três ano permitida a reeleição.
Art. 210 A Diretoria exerce seu mandat até a posse da nova Diretoria, mesmo qu
vencido o seu prazo, não podendo este Itrapassar a noventa dias.

kEMOUVI=M10
V 1 MEU
Art. 210 Compete à Diretoria:
a) Administrar a Entidade;
b) Cumprir e fazer cumprir o presente statuto;
e) Programar e fazer executar as ativid des necessárias ao cumprimento da sua
finalidade;
d) Autorizar despesas extraordinárias o CEDE;
e) Aprovar o Orçamento;
1) Adquirir, vender e hipotecar os ben imóveis da Entidade quando autorizada pela
Assembléia;
g) Nomear e demitir Diretores para os stabelecimcntos mantidos;
h) Nomear os Responsáveis Técnicos os serviços, fixando suas atribuições e aprovado
o regulamento próprio;
i) Traçar para a Entidade as políticas: eia!, econômica, de recursos humanos e
administrativa;
j) Aprovar o Regimento interno de s s mantidos;
k) Resolver os casos omissos deste Es atuto.

Art. 220 Compete ao Presidente:
a) cumprir e fazer o presente Estatuto,
statuto;b) representar o dDE, ativa e passiva iente, judicial e extra-judicialm nte;
e) convocar e presidir as Assembléias erais da Sociedade e reuniões da Diretoria;
d) prestar contas à Assembléia Geral toda a gestão administrativa e social;
e) receber subvenções e doações d pessoas físicas e/ou jurídicas, nacionais e/ou
estrangeiras;
f) constituir procuradores e advog dos, conferindo-lhes os poderes que julgar
necessários, inclusive especiais, de transigir, desistir, firmar compromissos, receber
e dar quitação;
g) abrir, movimentar, endossar, pa ar, emitir cheques, encerrar contas bancárias
separadamente e/ou em conjunto;
h) nomear a respectiva substituta,
caso de vacância de um dos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal;

D. M C.
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i) delegar poderes e funções;
j) celebrar contratos, convênios e oul os documentos que importem em compro
financeiros.
Art. 23° Compete a Vice-Presidente:
a) substituir a Presidente em sua ausn ia ou impedimento;
b) desempenhar cargos e funções que 1 e forem confiados pela Presidente;
Art. 24° Compete à Tesoureira:
a) manter em dia a escrituração contá 1 do CIDE conforme as formalidades legais
vigentes no país;
b) gerenciar as finanças do dDE, sob coordenação da Presidente;
c) apresentar na Assembléia Geral o latório de Atividades e o Balanço Patrimonial
acompanhados dos demonstrativos ontábeis;
d) conservar catalogados no arquivo, o documentos referentes aos bens do CIDE;
e) elaborar o Orçamento anual do CID
o participar de todos os demais atos n cessários ao bom desempenho de suas funções,
Art. 25° Compete à Secretária:
a) fazer o expediente da correspondên ia, lavrar as Atas das Assembléias Gerais e das
reuniões da Diretoria, registrar em artório especial as que exigem;
b) manter organizados e atualizados o serviços peculiares à secretaria.

Art. 26° O Conselho Fiscal é constituíd por 3(três) associados, por um período de
03(três) anos, eleito pela assembléia G 1.
Parágrafo Único O Conselho Fiscal r4úne-se, ordinariamente, urna vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que necesário.
Art. 27° Compete ao Conselho Fiscal:
a) emitir parecer sobre o Balanço Pat
documentos comprobatórios das de
b) assessorar a Tesouraria na administ
e) dar parecer à Assembléia Geral e à
econômico-financeiros, adrninistrat

monjal e o movimento financeiro e examinar os
pesas;
ação dos bens do CIDE;
iretoria, quando solicitado sobre assuntos
vos, patrimoniais e contábeis.

Art. 28° Para o exercício de suas funçõ
por técnicos e profissionais habilitados

1
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Art. 29'0 patrimônio social do CIDE é nstituido pelos bens móveis e imóveis e por
aqueles que vier a adquirir, assim como or aqueles que, por legítimos direitos, possua
ou venha a possuir.

.)Ç

Art. 30° Os recursos econômicos e fina ceiros do CIDE são provenientes de:
a) rendas ou rendimentos de seus bens e serviços;
b) auxílios, subvenções e doações de ssoas fisicas eiou jurídicas;
e) receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação de serviços;
d) eventuais receitas, rendas ou rendi entos.
Parágrafo Único - O patrimônio pode
aquisição e posse.

r aumentado por todos os títulos legítimos de

Art. 310 As rendas auferidas pelo CID são integralmente aplicadas no pais, revertendo
na melhoria de suas atividades.
Art. 320 O CIDE pode criar e desenvol er qualquer atividade que se enquadre em suas
finalidades estatutárias, paru sua nlanut nção e qualificação de seus serviços.
Art. 33° Anualmente, em trinta e um d dezembro (31/12), será encerrado o Balanço
Patrimonial, acompanhado das respecti as demonstrações contábeis financeiras do
CIDE.
Art. 34° O C1DE manterá a escrituraçã de suas receitas, despesas, ingressos,
desembolsos e mutações patrimoniais, m livros revestidos de todas as formali<ad s
legais vigentes no país, que assegurem a sua exatidão e de acordo com as exi» ncas
especificas do direito.
NI-
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Art. 351 O CIDE é sem fins lucrativos: não distribui resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcela d seu patrimônio, sob nenhuma forma ou
pretexto.
Art. 36°.A Entidade somente pode ser. ssolvida em Assembléia Geral, convo
especialmente para tal fim, quando não nais cumprir suas finalidades estatutári
contando com a presença e votos de dai (2/3) do número de associados.
Art. 37° Em caso de dissolução do CID o eventual patrimônio remanescente será
destinado a urna entidade congénere de idamente registrada no Conselho Nacional de
assistência Social CNAS ou a unia cri idade pública, a critério da instituição.
iados conceder empréstimos, prestar fiança

Art. 380 É expressamente vedado aos a
ou aval a terceiros em nome do CIDE.

Art. 391O Presente Estatuto pode ser r; armado total ou parcialmente, a qualquer época,
ou momento, por sugestão da Diretoria, por decisão da Assembléia geral, especialmente
convocada para tal finalidade, com pr nça e votos de 2/3(dois terços) do número de
associados.
Art. 40° O CIDE, presta serviços gratui os aos estudantes sem qualquer discriminação
de clientela, de acordo com o Plano de rabalho aprovado pelo CNAS.
Art. 41° O CIDE não remunera, nem . cede vantagens ou benefícios por qualquer
forma ou título, a seus diretores, consel o fiscal deliberativo ou consultivo,
conselheiros, sócios, instituidores, ben .1 cios ou equivalente,
Art. 42° O CIDE aplica integralmente as rendas, recursos e eventual resultado
operacional na manutenção e desenvol mento dos objetivos institucionais no território
nacional.
Art. 43° O exercício social do CIDE co ncide com o ano civil.
Art. 40 Os casos omissos ou duvidoso na interpretação deste Estatuto são resolvidos
pela Diretoria, cabendo recurso à Asse bléia geral.
Art. 450 O presente Estatuto entra em
competente.

gor na data de seu registro no Cartório

Art. 46° Dando Continuidade a ata, faz se a eleição e posse da Diretoria e Consel
Fiscal para o triênio 2000/2003, ficand. assim constituída:

Presidente
•

Maria Marinês da Silva Freitas, br sueira, casada, Pedagoga, portada d; S'.
1 residet
domiciliada nesta capital na Rua F i.° 156 Ed. Porto das Dunas Ap. 604 imbui

de Identidade ri.° 01.434.823-35 - SP/BAeCIC. N.° 160.811.375—
IN

C.P.L.

:R COM Z2 ORIGNALI?

Comissão

-fqpO

14x0

t'

's .

•

nVa 130
o

ç

' \tO

4

•.RE COM O ORIGINAL
Ç

ojnjnte de utaço
C.P.L.

Vice Presidente
• Tânia Maria Santos de Sousa, brasil ira, casada, pedagoga, residente e domicili
nesta Capital na Av. Jorge Amado, /N Cond. Jardim das Acácias, P4. M
Ap. 1004, Imbui, portadora da Céddla de Identidade n.° 1.753,810- SSPIB e CIC
n.° 194.590.845-91
Secretária
• Maria Marinalva da Silva Ribeiro, trasileira, casada, auxiliar administrativo,
residente e domiciliada na Rua Carlôs Gomes, Ed. Isabela Ap, 904, Centro, Cédula
de Identidade n.° 24770020 e CIC n° 3 126688659 1,
Tesoureira
•

Ana Soares Barreto, brasileira, soltqira, industriaria, residente e domiciliada nesta
capital na Rua Leonor Calmon, 110 Ap. 303 Cidade Jardim, Cédula de Identidade
n.° 3041S52e CIC n.° 326375 7S-72

-,Conselho Fiscal
1: Luís Alberto Santos de Sousa, rcsidnte e domiciliado na Rua Alvaro Costa, 05
Jardim Brasil, na cidade de Santo Antônio de Jesus— Bahia, Cédula de Identidade
n.° 1570064 CIC n.° 09314330-44

2. Annete dos Santos, brasileira, divorciada, residente e domiciliado nesta capital no
Parque São Braz Conjunto 18 BI . D Ap. 103 Federação, CIC n.° 162.728.545 —87,
RG 730320,
..
3. César Augusto Carvalho da Silveira,.brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta capital, na Rua Maranhão, 461 Ap. 1102 Pituba CIC n.° 050.035.985 - 72, RG
nY 1049034
Advogada
• Nildes Embiruçu dos Santos, brasileira, soltei ., res dente nesta capital, CIC n.°
158.585.705 - 00, RG n.° 918395

Salvador - BA, 02 de maio de 20

•:,'
Secretária

)
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CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO
D. M. d
CNPJ. 03935,66010001 -52

C.P.L.
EDFFAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR INÁRIA

Convidamos os senhores Associados para a reunião de assembléia geral extrao
que se realizará no dia 30 de abril de 2019 na sede social do CIDE capacitação Inserção e
Desenvolvimento, situado na Rua l.ucaja 03, Rio Vermelho Salvador Bahia, às 10:00
-

-

horas em primeira convocação, com a presença que represente, metade mais wn dos
Associados e em segunda convocação, as 10:30 horas, com qualquer número, com a
seguinte ordem do dia:
(1) Novo endereço para a matriz, tendo em vista a ampliação do Programa Aprendiz;
(2) Criação da Unidade de Brasilia DF;
-

(3) Criação da Posto de Atendimento Unidade de Vitória ES e Lauro de Freitas
(4) Reforma do ESTATUO SOCIAL
(5) Perinanéncia do Conselho Diretor para o Mandato até -2022;
(b) Permanência

do Conselho Fiscal pata o Mandato até -2022;

(7)0 que cone.

Salvador. 22 de março de 2019

MARIA MAIINES DA SI ..VA FREITAS
RES IDE N TE

-

13A,
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAl. EXTRI%O

1 E CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO *

DESENVOLVIMENTO, CNPJ N° 03935660
SALVADOR - OAHM,I CRiAÇÃO DA UNIDADE

•ANÇA DE ENDEREÇO DA MATRIZ
1L'' )F

.

1.1

ATENDIMENTO NAS ÇjDDES DE VITÓRIA/Es E IÀURO DE FREITAS/0A1 PRORROGACÂOPO
MANDATO DO CONSELHO DIRETOR E CONSELHO E1$('ÀL ATÉ 2022 E REFORMA DO
ESTATUTO DE ACORDO COM MARCO REGULATÓRIO DAS QRGANJZAÇÓES DA SOCIEDADE
CIVIL - MR0SC.

Aos inata dias do rnës de abril, do ano de dois mil e dezenove, na sede do CIDE - Capacaaçào, Inserção e
Desenvolvimento situada à Rua Locaia, C 3, Rio Vermelho, CEP 4 1.940-MO, Salvador - Bahia, atendendo a

Convocatória regularmente publicada na sede da entidade em vinte e dois de março do presente ano,
compareceram para a Assembleia Geral Extraordinária os associados que integram a relação anexa. Às dez horas,
em prinicira convocaçáo, no foi constatada a presença do quonnn de associados exigido pelo Estatuto Às dez
horas e trinta minutos. em segunda eonvocaçáa, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Para conduzir os
trabalhos foram indicadas as associadas Fernanda da Silva Peixoto, para presidir. e Atine Alves da Silva Ribeu'o,
para secretariar, inclusive redigindo a presente ALi Foi lida a convocatória, contendo a seguinte Paula de

Deliberação
1)Novo endereço para a matriz, tendo em vsta a ampliação do Programa Aprendiz.
2) Criação da Unidade de Brasilia 1W.
(3) Criação da Posto de Atendimento Unidade de Vmtnmu ES e I.auro de Freitas 13A,
(4) Rdbrnva do ESTATUTO SOCIAL
$) Permanência do Conselho Diretor para o Mandato até -2022.
(C,) Permurimmvia

(') O que ocorrer

do Conselho Fiscal para 1) Mandato até -2022.

( -*0111,1

1)ando inicio á pauta, a associada Fernanda Peixoto. apresentou o esclarecimento de que a mudança de endereço
da Matriz do 4('1DE para Salvador - Rua Or. José Peroba no. 325, Stiep/Coata Azul, salas 101 a 106. V.
Andar, Salvador - Bahia Após a exposição de motivos, que determinou a mudança de endereço, foi aprovada

pela Assembleia, tendo em vista a necessidade de ampliação de serviços de ordem Assistencial e de atendimento,
deu-se miem ao segundo ponto de pauta, lido pela Associada Fernanda Peixoto. que trata de criação da Unidade
do Distrito FederaiBrasilia. aprovada pela Assembleia, tendo cai vista também a ampliação dos serviços do CIDE

e atendimento presencial neste Distrito Federal Foi lido e comentado a nova Reforma do Estatuto Social de
acordo com o Marco Regulatório das Organmraçôcs da Sociedade Civil -- MROSC Os presentes aprovaram o
TIMO

ESTATUTO, confeccionado pela Advogada que auxilia o CIDE e pela Assistente Social do C1DEi.

CPL

.

citGNAL

Uaçáo
5joportunidade inbetn foi discutido e deferi

Oslo de Atendimento nas Cidades de

e também Lauro de Freitas/14a, também com a finahdre ampliação dos serviços prestos pelo dDE. Em
prosseguimento, na item seguinte e de acordo com o que dispCe o novo Estatuto, uma associada fundadora, a Sra.
'Maria Marmës da Silva Freitas, colocou cm vutaço a possibihdade de proirogaçto do mandato do atual Conselho
Diretor e do Conselho Fiscal. tendo em vista que o novo estatuto já define como 4 anos o mandato do
CONSELHO DIftETO1. Na oportunidade, todos se colocaram favoráveis ao que foi colocado pela Sra Martns
Freitas. e expuseram a importância desta modificaçâo para o (11)E
Os presentes destacaram a contnbuiçào, da área social do ('ll)E, principalmente com o desenvolvimento de ações
e projetos com os Jovens e os adolescentes do Bairro do Nordeste de Amara) uni e bairros vizinhos.
Na sequência, a Assembleia Geral Extruorduiaria aprovou a prorrogação do mandato do Conselho Diretor, com

quatro membros, e do Conselho Fiscal, com três membros Para compor e exercer as funçêes do Conselho
Diretor foram sugeridos a continuidade da l)uctana anterior, composta da forma o seguir, pelos associados
\laria Mannê di Silva Freiras, para a Presidente, exercendo a função de representante legal da entidade, podendo
assinar isoladamente contratos, convônios, ajustes e instrumentos congêneres. Fçrranda da Silva Peixo12 para a
Diretoria Administrativa e Financeini AruIç

iJt il,p Ri,çjj, para a Diretoria Pedagógica, e Ptirv&

RQsr10 de Azevedo pani a Diretoria de Projetos Perguntou-se á Assembleia Geral Ordinária, e como nAo houve
sugestão diversa ou manifestaçào em contrario, foi aclamada a proposta de composrço e declarados a
pwrTgaço dos membros do Conselho Diretor Para compor exercer as timçõcs do Conselho Fiscal, foram

u'endos os associados a seguir l)iógepe

jhç Çjjjpz

li e Alves da Silva, e Edcarlos Simões dos

Santos Perguntou-se a Assembleia Geral Ordinaria, e como no houve sugestão diversa

OU

manifestaçáo eia

contrario Foram declarados eleitos os iiiembr do Conselho Fiscal, que no mesmo ato tomaram posse de seus
cargos atê 30 de abril de 2022, assinando, ao final da l)tctiie Ala, o reuno de Posse A Diretoria apresentou
tambem o custo operacional desta tmphiutaço e o plano de viabilidade, tendo em vista o atendimento inicial de
contratos j½ celebrados, para atendimento ao Programa de Estágio, tendo sido este considerado adequado e
sansfiuióno pelos associados reunidos Fica o Conselho Diretor com a incumbência de apresentar, quando
definido, os endereços da novas unidades e postos de atendimento. Ficando integrada * finalidade, objetivos,
atnbuições e competências do CIDE Capacitaçào. lnserçào e Desenvolvimento, sob as diretrizes do Cnsclho
Diretor e sob mesma representaçào
conientada l por fim. foi per
Assembleia Geral Extraord

Sal da associaço, nos termos do seu Estatuto Social Por fim foi lido e
ao como dos associados se havia mais algum tema a ser discutido pela
"o que ocorrer" Na ausência de proposta de novo tema, todos manifestaram-

se contemplados pcl.s

já tomadas Por fim, a Presidente da assembleia colocou-se novamente á

cltspusmço dos a

ira quaisquer eslarccimnentvs 011 comenuirlos que se fizessem necessários e

2
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como no houve pronunciamento, a

os trabalhos, ao cabo dos quais foi lavrada a

presente Ata que, lida e achada conforme, segue a.
41,11 il

m
tlx)rim e pelos presentes Salvador. Bah!a. trinta de

de dois mil e dezenove Atute Alves da Silva Ribeiro, Seci euria da Asseinbkia Ceia)
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L
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j

Fernanda da Silva Peixoto

Aiuie Alves da Silva Ribeiro

Pesídente da Assembleia

Seerciána da Assembleia Geral

MARIA MARIES DA SILVA FREITAS
ESIDENTE

K}LAÇÃO DE ASSOCIADOS PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 90 CIOL ('APACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
Q29r

1) Anne Alves da Silva Ribeiro
2) Asnóbio Cunha Fretuts Jinka '.
3) Di6genes Michel Chagas

t'4L

•

4) Durval Rosário de Azeve

.1.

5) Fernanda da Silva Peixoto
•

6) Judite Aivs da SuIvu..1
7) Maria Marinaiva Alve da Silva Ribeiro
8) Maria Marins da Silva Freitas9) Edeartos Sinióes dos Santos
10) Sacha Suarez Mum th \Iaçcdo Maií
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QIALIFICAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR

I•;9LO

MANDATO) ATÉ 30 DE ABRIL DE 1
.022

IN
N-f-,'
'
MARIA MANES DA SILVA FREITAS

1

,'RESIDENTE
RG 014348233$ (.11 I60.811375 20

\<,•J Tt,t

BRASILEIRA, CASADA, PEDAGOGA. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA RODR1b.

EA

79, AP 1001 JARDIM ,\RMAÇÀO, SALVADOR I3AHIA CEP4I75O-030

FERNANDA DA SILVA PEIXOTO
DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A) E FINANCEIRO (A)
RG N° 11674960 18 SSP-13Á

CPF N' 033 536.705-48

I3RAS1I.E1RA. SOLTEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS E EDUCADORA SOCIAL NA ÁREA DE
INFORMATICA, RESIDENTE Ã RUA ARTUR DE SÁ MENF2ES, N° 62. ED SOLAR NEVES, AP
PITUBA, SALVADOR, BAHIA CEP. 4I.810480

ANNE ALVES DA SILVA RIBEIRO
DIRETOR (A) PEDAGOGICO (A)
RO N°0937201731 SSP-13A

CPF No. 021.920.

-96

BRASILEIRA, SOLTEIRA, SECRETARIA EXECUTIVA, RESIDENTE À RUA CONSELHEIRO
JUNQUEIRA AYR.ES, N° 46, EI) LAMAR.C, ÃPO3, BARRIS, SALVADOR, DA CEP 40.070-080

DIRVALROSÁRIO DE AZEVEDO
DIRETOR (A DIRETOR (A) DE PROJETOS
RO N° 182473180 SSP-BA

CPI` N°. 245 821665.04

BRASILEIRO, SOLTEIRO, EDUCADOR, RESIDENTE À RUA JANtO QUADROS, N° 1, CASA 05,
AMARALINA. SALVADOR, BAHIA CEP 41 900-340

4

tt COM URIGINAL
O

•

sço

aner%te dc UcItaÇD

QUALIFICAÇÃO DO FISCAL - MANDATO ATÉ 30 DE ABRIL DE 202

EDCARLOS SIMÓES DOS SANTOS

C.P.L.

M C'

RG 05045683.02 CPF N° 891474-68

BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA NOVA BARIRI, ENGENHO
VELHO DE BROTAS SALVADOR - BA CEP. 40,240-635

JUDITE ALVES DA SILVA
RG N° 2865174 SSP-BA /CP]'-No 573 461.005-49
BRASILEIRA, CASADA, EDUCADORA SOCIAL, RESIDENTE Á RUA ARTUR DE SÁ MENEZES. N° 62.
ED SOLAR NEVES, AP 101, PITUBA, SALVADOR., BAHIA CEP. 41.810-480
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>
DIÓ(;ENEs MICHEI CHAGAS ni: JESUS
RG N° 0699907004 SSP-BA / CPF N° 944 117.065-53

BRASILEIRO, CASADO. ADMINISTRADOR, RESIDENTE À SEGUNDA TRAV DO NORDESTE, 'SO.
NORDESTE DE.AMARALINA. SALVADOR, BAHIA, CEP 41 900.095

ADVOGADA

H-1
--iÃCIiA SUAR[ MU

DE MACET)O MA],

OAB-BA 47,301

Skr-SA
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D.M.0
REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO CIDE - CAPACITAÇÃO,
INSERÇÃO E DESE

T
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Capitulo 1 - Da Denominação e Sede
Artigo 10 O CIDE - Capacftaçào. Inserção e D
privado, sem fins lucrativos nem econômicos, com

a associação dvii, de direito

Dr-José

Peroba no. 32, STIEÍ'

/

Cota Azul, salas 101 a IO, V. Andxr, SiiIador - Hnhiu, CEP - 41.770-235, Salvador-Bahia, e foro

nesta Capital, regendo-se pelo presente estatuto, com a observância dos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.
Parágrafo único - A associação lera duração por tempo indeterminado e não fará qualquer
discriminação de raça, cor, gênero, orientação sexual, classe social, convicção político-filosófica ou
religião

Capitulo II - Das Finalidades
Artigo 20 - O CIDE - Capacitação. Inserção e Desenvolvimento, tem por finalidades de relevância
publica e social:
Prestar serviços nas áreas de assistência social, educação. qualificação profissional, integração e
inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho e certames públicos, compreendendo
concursos e processos seletivos;
Ii Realizar atividades de formação e qualificação nas diversas áreas, incluindo-se capacitação
profissional e desenvolvimento insirtucional, tais como cursos, palestras, treinamentos e oficinas,
visando o desenvolvimento de habilidades e competências, o fortalecimento pessoal e profissional,
a ampliação de oportunidades e a inclusão no mundo de trabalho,
III - Atuar na qualidade de agente de integração de estágio. intermediando a relação entre partes
concedentes e estudantes do Ensino Fundamental (nos últimos anos), Médio, Técnico, Profissional
e Superior, contribuindo para a efetividade e aproveitamento do estágio, atendendo aos requisitos e
diFOitOS assegurados pela legislação específica.
IV - Desenvolver programas de aprendizagem voltados para adolescentes, jovens e pessoas com
deficiência, no papel de entidade qualificada, promovendo a formação técnico-profissional metódica
1

com a finalidade de inclusão e integração no mundo do trabalho, nos termos Ø Lei n° 8.742/1993.
obseivad'as as ações protetivas previstas n o Estatuto da Cnia/' do Adolescente. Lei
n8.069/1 990,

•.NECO

(RtGINAL
C.R

Promover a assistência social e ativida&'

V

inclusive de forma gratuita, tais como con

'"a

ne de Jdtação
.....
de lazer e de intercàrntio, D.M.C.

/ ',

L.attísiicos, publicação de periódicas e

disponibtzaç.áo de artigos em meio eIetrônco:
Vi - Promover direitos estabelecidos, fomentar a construção de novos direitos e apoiar iniciativas de
ssessoiia juridica gratuita de interessa suplementar, desenvovendo diretamente e estimulando
iniciativas que visem a educação sobre direitos e o fortalecimento da cidadania, apoiando a
participação social na vida pública de maneira livre e informada:
VII

Contribuir para a promoção dos direitos humanos, formando agentes multiplicadores nas áreas

de Diieitos Humanos, Raça, Género, Educação, Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente, Meio
Ambiente e Políticas Públicas e estimulando o exercício pleno dos direitos garantidos por lei à
cnança, ao adolescente e ao jovem:
VIII - Estimular os valores do associativismo e do empreendedorismo, oferecendo o coi'respondente
suporta técnico- prático, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econõmico e social e
combate à pobreza:
IX - Planejar, organizar, promover e executar feiras, simpósios. exposições e eventos de natureza
social, educacional, cultural e esportivo:
X - Prestar assistência técnica, consultoria e capacitação, bem como atuar como incubadora de
empreendimentos, organizações, projetos e iniciativas
Parágrafo único - O CIDE - Capacilação, tnserçio e Desenvolvimento não distribui entre seus
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores os eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
património, aufendos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na
consecução do seu objetivo social.
Artigo 30 - A associação poderá adotar um Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Diretor, com
a finalidade de regular e detalhar as disposições contidas neste Estatuto.
Artigo 40 - Paia realizar sua missão e seus objetivos, o CIDE - Capacitação. lnserçào_
Desenvolvimento, poderá se organizar em tantas unidades quantas forem necessárias, em..t.iÇ.r
parte do temntório nacional.

Capitulo til - Das Fontes do Recursos e do Património
Artigo 50 - Constituem fontes de recursos da associação:
- As doações e dotações, legados, heranças, subsídio

,.

QO

quaisquer auxílios que lhe forem

concedidos por peisoas físicas ou juddics, de direito privado ou de direito público, nacionais ou
estrangeiras. bem como os rendimentos produzidos por esses bens,
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li - As receitas provenientes dos serviços

) •(

ve1Çda de publicações, bem como as receitas

patrimoniais:
Receita proveniente de contratos, convênios, termos de parceria e Instrumentos congêneres
celebrados com pessoas fisicas e juridicas, de direito público ou privado;
IV - Rendimentos financeiros e outras rendas eventuais.
Artigo 80 - O patrimônio do CIDE - Capactação, Inserção e Desenvolvimento será constituído por
bens imóveis e bens móveis - incluindo-se veiculos, semoventes, ações e tituos da dívida pública.
Parágrafo prmolro - Na hipótese de dissolução da entidade, o respectivo patnmõnio liquido será
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza, sem fins lucrativos, que preencha os requisitos
da Lei ri° 13.019/14, ou a entidade qualificada nos termos da Lei ri° 9.790/1999, de objeto social
preferencialmente idêntico ao do CIDE.
Parágrafo segundo - Na hipótese de obter a qualificação como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei n° 9.790/1999, e de posteriormente perdé4a, o
acervo patrimonial disponivol, adquirido com recursos públicos, no período de duração da
qualificação, será transfendo a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei no 9.790/1999,
preferencialmente corri o mesmo objeto social do CIDE.

Capitulo IV - Dos Órgos da Associação
Artigo 70_ A associação é composta pelos seguintes órgãos.
1 Assembleia Geral;
il - Conselho Diretor;
lii - Conselho Fiscal.
Seção 1
Assembleia Geral
Artigo 8° - A Assembleia Geral é o órgão soberano da associação e constituir-se-á pelos associados
fundadores e eletivos em pleno gozo de seus direitos estatuárias.
Artigo 90 - Compete privativamente à Assembleia Geral:
- Eleger os membros do Conselho Diretor;
ii - Destituir os membros do Conselho Diretor;
iil - Eleger os membros do Conselho Fiscal:
IV - Destituir os membros do Conselho Fiscal:
V - Aprovar as contas da associação:
VI - Alterar o presente Estatuto Social:

COM . tUGINAL
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VII. Deliberar sobre a dissolução da associaç
Artigo 100 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinà

d'4uma vez por ano, preferencialmente no

primeiro trimestre, e extraordinariamente sempre que necessário.
Artigo 11 - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da
associação, por carta enviada aos associados ou por qualquer outro meio eficiente, com
antecedência minima de 30 (trinta) das.
Parágrafo único - A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a maioria absoluta
dos associados presentes e, em segunda convocação, meia hora depois, seja qual for o número de
associados presentes.
Artigo 12 - Todas as deliberações da Assembleia Geral deverão ser aprovadas pela maioria simples
dos votos dos associados presentes.
Parágrafo único - Para as deliberações referentes a alterações estatuárias, destituição de membros
do Conselho Diretor e dissolução da associação, exige-se o voto da maioria dos associados plenos
presentes á Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim.
Artigo 13 - As Assembléias-gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho Diretor, sendo
garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.
Artigo 14 - Nas Assembléias-gerais serão lavradas Atas em livro próprio, aberto e assinado pelos
associados presentes.
Seção II - Conselho Diretor
Artigo 15 - O Conselho Diretor tem por função e competência traçar as diretrizes políticas, técnicas,
de recursos humanos e administrativos da associação, deliberar sobre novos projetos e áreas de
atuação e acompanhar o desempenho dos projetos em andamento.
Artigo 16 - O Conselho Diretor, que se reunirá sempre que necessário, mediante convocação de
seu Presidente será composto por 4 (quatro) membros eleitos para mandato de 4 (quatro) anos,
admitindo-se, em qualquer hipótese, a recondução e a reeleição.
Parágrafo único - O Conselho Diretor poderá continuar em exercício por até 90 (
entre o término do mandato e a eleição de novos membros.
Artigo 17 — São atribuições do Conselho Diretor:
- Administrar a Associação;
II . Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deliheraç -. ' Assembleia Geral;
III - Programar e fazer executar as atividades necessárias ao cumprimento das finalidades da
associação:
IV - Aprovar o orçamento e autorizar despesas extraordinárias:
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V Elaborar, anualmente, balanço e telatõriO!

financeiro e contábil, incluindo-se as D.M,C.

operações patrimoniais realizadas:
VI - Adquirir, vender e hipotecar os bens imóveis da Associação. mediante autorização da
Assembleia Geral;
Vil - Nomear e demitir Diretores para os Estabelecimentos mantidos,
VIII - Nomear os responsáveis técnicos dos serviços, fixando suas atribuições e aprovando o
regulamento próprio;
IX - Aprovar o regimento interno dos estabelecimentos mantidos;
X - Apurar o descumpnmento de deveres pelos associados
XI - Resolver os casos omissos deste Estatuto.
Parágrafo único - O Conselho Diretor devo apresentar ao Conselho Fiscal os levantamentos
#

referidos no inciso V com 60 (sessenta) dias de antecedência em relação á data da Assembleia Geral
ordinária.
Artigo 18 - O Conselho Diretor do CIDE - Capacitaçào, Inserção e Desenvolvimento é composto de:
- Presidente (representante legal da entidade)
- Diretor (a) Administrativa e Financeira;
lii - Diretor (a) Pedagógica e
IV - Diretor (a) de Projetos.
Artigo 19 - Compete ao Presidente do Conselho Diretor:
- Representar o CIDE - Capacitação. Inserção e Desenvolvimento, ativa e passivamente, em juizo
ou fora dele, podendo, na condição de representante legal da entidade, assinar isoladamente e
individualmente acordos, contratos, convênios, ajustes e instrumentos congéneres:
II - Convocar e presidir as Assembleias Gerais;
III - Outorgar procuração em nome do CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento,
estabelecendo poderes e prazo de validade:
IV

9

1

Operacionalizar a gestão da associação junto com o (a) Diretor (a) Pedagógico e de Brije

is.

is

Artigo 20 - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro
- Elaborar o relatório administrativo e financeiro,
inanceiro;11
II Auxiliar o Presidente na fiscalização da gestão associativa;
Artigo 21 - Compete ao Diretor Pedagógico.
Promover o cumprimento das finalidades sociais da Ascaçio:
II - Consolidar principios didáticos e metodolôgcos para as atividades educacionais:
UI - Fomentar a adequação entre o estágio e a formação do estudante:

a-,
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IV - Impulsionar ações de educação cidadã em comunidade.
V - Estimular a formação de agentes multiplicadores;
Artigo 22 - Compete ao Diretor Projetos:
Promover o cumprimento das fina'idades sooais previstas neste Estatuto:
II - Estimular a realização de atividades gratuitas de cultura lazer e intetcmbío;
III - Defender a proteção dos direitos da criança e do adolescente;
IV - Incentivar a valorização do acesso ao associativismo e do ernpreendedorismo
Seção (II - Conselho Fiscal
Artigo 23 - O Conselho Fiscal é o órgão responsável por fiscalizar a administração contábilfinanceira da associação e será será composto por 2 (dois) membros eleitos para mandato de 4
(quatro) anos, admitindo-se, em qualquer hipótese, a recondução e a reeleição.
Artigo 24 - Compete ao Conselho Fiscal:
- Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e as operações
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da associação:
II - Representar para a Assembleia Geral sobre qualquer irregularidade verificada nas contas da
associação,
li - Requisitar ao Conselho Diretor, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações
económico-financeiras realizadas pela associação

Capitulo V Dos Associados, Admissão, Exclusão, Direitos o Deveres
Artigo 25

O CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento é constituído por número ilimitado

de associados que compartilham seus objetivos o pnncipios. São distribuídos nas seguintes
categorias
- Assoc1ados fundadores: pessoas físicas que participaram da Assembléia de fundação da
associação, assinando a respectiva ata e comprometendo-se com suas finalidades:
li - Associados efetivos: pessoas fisicas cujo ingresso foi indicado por um dos associados fundadores

e aprovado em Assembleia Geral:
III - Associados colaboradores: são pessoas fisicas ou jurídicas que, identificadas com os objetivos
da associação, solicitam seu ingresso e, sendo aprovadas pelo Conselho Diretor, prestam
contribuições voluntárias em favor das finalidades da associação,
Parágrafo único - Os associados, independentemente da categoria, no r...'p3pdem subsidiária
nem sotidariamente pelas obrigações da associação, não podendo (ala
expressamente autorizados pelo Conselho Diretor

-"

.1,eu nome, salvo se
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Artigo 26 - É direito de todos os associados participar e tornar parte, com direito a voz, da Asse nbleiã D.M.C.
Geral
Parágrafo Único - A demissão dar-se-á a pedido do Associado, mediante requerimento ao

Presidente da Associação, não podendo ser negada, desde que o mesmo esteja em dia com suas
obrigações sociais.
Artigo 27 - São direitos específicos dos associados fundadores e dos associados
- Votar e ser votado para cargos eletivos da associação:
11 - Participar das deliberações em Assembleia Geral com direito a voto.
Artigo 28 - São deveres de todos os associados:
- Curnpnr as disposições estatutárias o regimentais, assim.IcotTo as deliberações do Conselho
Diretor e da Assembleia Geral:
II - Comparecer e participar, mediante convocação, das reuniões do Conselho Diretor e da
eral;Assembleia Geral,

111
III - Aceitar e desempenhar com zelo e dedicação os cargos e/ou funções para os quais sejam
designados:
IV - Zelar pelo bom nome e pelo fiel cumprimento dos objetivos do CIDE - Capacitação, Inserção e
Desenvolvimento,.
Artigo 28 - Poderá ser excluído da associação o associado que descumprir o presente estatuto ou
praticar qualquer ata contrário ao mesmo, mediante justa causa reconhecida em Procedimento com
garantia de ampla defesa e de recurso.
Parágrafo primeiro - A decisão de exclusão de associado será tomada pela maioria simples dos
membros do Conselho Diretor, após a conclusão do procedimento com garantia de ampla defesa.
Parágrafo segundo - Da decisão que excluir associado caberá recurso à Assembleia Geral em até
30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação; findo o prazo sem recurso, a exclusão será
considerada definitiva.
Artigo 30 - A admissão ou exclusão se tornará efetiva mediante termo lavrado no livro (Ou ficha de
matricula), assinado pelo Diretor (a) Administrativo e Financeiro e pelo associado,
Capitulo VI - Da Prestação e Aprovação do Contas
Artigo 31 - Os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal reunir-se-ão conjuntamente, com
antecedência minima de 30 (trinta) dias, para deliberar sobre o balanço e o relatório contábilfinanceiro que serão submetidos à aprovação pela Assembleia Geral ordinária.
Artigo 32 - A associação adotará prestação de contas, que observarÕ
/

a

mlnimo:

a) os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas: ..A .s de Contabilidade;
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b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de D.M.C.
atividades e demonstrações financeiras da entidade, inciu idas as certidões negativas de débitos com
a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

-

FGTS, colocando-os à

disposição para exame de qualquer cdadâo,
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento;
d) na hipótese de qualificação como OSCIP, nos termos da Lei n°9.790/1999, a presta

tas

de todos os recursos e bens de origem pública sara feita conforme determina o p- .gQtdMo
art. 70 da Constituição Federal.

Capitulo Vil Das Disposições Gerais
-

Artigo 33

-

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor e reler

1

Assembleia Geral

Salvador, 30 de abril de 2019

MARIA MJRINES DA SILVA FREITAS
kG 014348233

-

-
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ORDEM N°: 2

PROCURAÇÃO PÚBLICA que
az CIDE- 1:
CAPACITAÇÃO,
INSERÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO, na forma abaixo:
Saibam, quantos este público instrumento de
procuração bastante virem que Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezessete (28/12/2017) nesta cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia,
República Federativa do Brasil, Cartório do 120 Oficio de Notas, a cargo de Bela. Conceição
Aparecida Nobre Gaspar - Tabeliã e perante mim, Valdinea Alves Santos, Tabeliã
Substituta, no impedimento ocasional e legal da Titular; compareceu corno outorgante,
CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no C.N.P.J. sob n°03.935.660/0001-52, com sede na Rua Lucaia, número
03, Rio Vermelho, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, de acordo com a Ata de '
Assembléia Geral Ordinária, devidarnente registrada no Cartório do 20 registro civil de
pessoas jurídicas, da cidade de Salvador/Ba, com protocolo de n° 21764 e Registro 54554,
:Cflh data de 10/07/2017, neste ato representada por MARIA MARINES DA SILVA

FREITAS, brasileira, casada, nascida aos 10/04/1960, maior, capaz, pedagoga, portadora
do documento Cédula de Identidade n°. 0143482335 SSP/BA, filha de Jose Moreira da
Silva e Judite Alves da Silva, inscrita no CPF/MF sob n° 160.811.375-20, endereço
eletrônico:, residente e domiciliada na Rua Leonor Calmon, edifício Principe de Gales, n°
110, apartamento 501, Candeal, na cidade de Salvador, Estado da Bahia e endereço
eletrônico: marines@cideestagio.com.br, a qual foi eleita de acordo com a mencionada Ata
e expressamente declara, sob as penas da lei, não haver sido realizada qualquer alteração
posteriormente à datado instrumento retro mencionado, cuja cópia me foi exibida e fica
aqui arquivada nestas Notas. A presente reconhecida como a própria, através das provas
de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E, pela outorgante, me foi dito que, por este
instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador: ARNOBIO CUNHA FREITAS
JUNIQR, brasileiro, casado, nascido aos 01/06/1987, maior, capaz, empresário, portador
do documento Carteira Nacional de Habilitação n° 03678066350 DETRAN/BA, inscrito no
CPF/MF sob n° 027.174.115-50, residente e domiciliado na Rua Das Gaivotas, n° 711,
apartamento 501, edifício Alto do Imbui, Imbuí, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, a
quem confere poderes, com fim específico de representar a Empresa outorgante perante
11 quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sindicatos,
Conselhos e Cartórios em geral, em qualquer parte do pas3.Øra todo e •ualquer fim,
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inclusive participar de qualquer processo de LICITAÇAO, podendo o dito procurador,

C.P.L.

apresentar, juntar e retirar documentos, assinar recibos e dar quitação, assinar
requerimentos, assinar contratos com cláusulas e condições, preencher for
produzir provas, cumprir com as normas e exigências praticar todos os atos ne
fiel cumprimento deste mandato, ficando esclarecido que todos os poderes
perderão a validade, tão logo o OUTORGADO venha a se afastar ou demitir
que ocupa junto a referida empresa outorgante, podendo substabelecer. âV R
MINUTA APRESENTADA PELA OUTORGANTE. ESTE ATO É VÁLIDO POR
INDETERMINADO. Os nomes e dados das partes e os elementos relativos ao objeto
do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles
se responsabilizam, civil e criminalmente, devendo a prova destas declarações ser
exigida diretamente pelos órgãos o pessoas a quem este interessar. Foram
dispensadas as testemunhas instrurnentárias nos termos do Parágrafo 50., do Art. 215 do
Código Civil Brasileiro, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003. Foi recolhido o DAJE de
n° série 20 sob número 17934 fornecido por este cartório, no valor de R$ 54.24. sendo R
25,93

de Emolumentos.R$ 18.60 de Taxa de fiscalização do TJBA, R$ 7.97 de FECOM

RS 1.04 de PGE e R$ 0.70 de Detensoria Pública.. Assim disse e, a seu pedido, eu
Valdinea Alves Santos, Tabeliã Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o
que faculta o Parágrafo 4°, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que
dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento n° 3, de
09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento n° 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de
11 de dezembro de 1998 da Corregedoria Geral da Justiça. Este instrumento foi lido pela
comparecente, que achando-a conforme, o assinam comigo à folha do livro arquivada
nestas notas, Marcelo João Barreto Santos, Escrevente, que a digitei. E eu Valdinea Alves
Santos, Tabeliã Substituta, a subscrevo e assino1 em público e raso. (a.a): - MARIA
MARINES DA SILVA FREITAS. TrJt9ada na mesma data. Está conforme o seu original
ao qual me reporto e dou fé. mjbs\J"
EMTESTEMUNHOV/J DA VERDADE.
Salvador, 28 de4, tiro d 017
Valdinea Alves Santos
Tahehâ Substituta
Se
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA - COMISSAO PE
LICITACOES - (BA)
Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA / N° Processo: 0124-2020)
às 09:47:14 horas do dia 11/02/2020 no endereço PRACA CON EGO JOSE LOURENCO
SN, bairro CENTRO, da cidade de DOM MACEDO COSTA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). LEONARDO DE JESUS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N°
Processo: 0124-2020 - 2020/004 que tem por objeto seleção de propostas para serviços de
Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - seleção de propostas para serviços de Agente de Integração com vistas ao
preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Costa
Data-Hora

Fornecedor
1INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA
LL°"°21202° 17:14:48:5381 BAHIA

E

Proposta
R$ 68.000,00

1

110/02/2020 18:42:01:128 SUPER ESTAGIOS LT ME

R$ 832404,00

E

10/02/2020 1 7:27:Q0;52'

R$ 832.404,00

dDE- CAPACITACAO INSERCAO E IESENVOLVIMENTO

10/02/2020 16:53:14:433 ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
!07/02/2020 16:48:15;93

LIMIARH CONSULTO LTDA

r$
[Rs 832.404.00

Los/02/2020 12:44:54:909 AGIL ÇOMERCIO &ERVICOS EJRELI - ME

R$ 69.367.00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - seleção de propostas para serviços de Agente de Integração com vistas ao
preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Costa
Data-Hora

1

Fornecedor

Lance

I11/02/220 10:41:10:076 AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R$ 66.197.99

11/02/2020 10:39:06:394 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA
BAHIA

R$ 66.19800

11/02/2020 10:19:45:628 LIMIARH CONSULTORIA LTDA

R$66.939.16

11/02/2020 10:13:25:729 dDE- CAPACITAÇAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
11/02/2020 10:18:49:336 lARGO BAHIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R$ 67.000.00

12/03/2020

1

R$ 67.20100
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111/02/2020 10:12:55:7291 SUPER ESTAGIOS LTDA ME

R$ 67.4800

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticado

a

ercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 1110212020, às 10:47:47 horas, no lote (1)- seleção de prop.stas a ra s,erviços de
Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de tág~
1Xq, bt. da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

-

a situação do lote

otjp"kda sara,

arrematado, O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efet-1'rvidor:
pxlOaop00003_multisalas-07. No dia 19/02/2020, às 14:37:57 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 19/02/2020, às 14:37:57 horas, no lote (1) seleção de propostas para serviços de
-

Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

-

a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador
SANTOS

-

-

LEONARDO DE JESUS

desclassificou o fornecedor: AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI

-

ME. No

dia 09/03/2020, às 11:21:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 09/03/2020, às 11:21:08 horas, no lote (1) seleção de propostas para serviços de
-

Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

-

a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador

-

LEONARDO DE JESUS

SANTOS desclassificou o fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI
-

-

NUCLEO REGIONAL

DA BAHIA. No dia 10/03/2020, às 12:26:11 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/03/2020, às 12:26:11 horas, no lote (1) seleção de propostas para serviços de
-

Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

-

a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador

-

LEONARDO DE JESUS

SANTOS desclassificou o fornecedor: LIM)ARH CONSULTORIA LTDA. No dia 11/03/2020,
-

às 12:13:03 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 11/03/2020, às 12:13:03 horas, no lote (1)- seleção de propostas para serviços de
Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

-

a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODOS OS
12/03/2020
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REQUISITOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. No dia 12/03/2020
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 12/03/2020, às 14:39:35 horas, no lote (1) - seleção de propostas pa
Agente de integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - a situação do lote foi alterada para;
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ATENDEU OS REQUISITOS DO EDITAL.
No dia 12/03/2020, às 14:39:35 horas, no lote (1) - seleção de propostas para serviços de
Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa CIDE- CAPACITACAO INSERCAO E
DESENVOLVIMENTO com o valor R$ 67.000,00.
No dia 19/02/2020, às 14:37:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LEONARDO DE JESUS
SANTOS - desclassificou o fornecedor - AGIL COMERCIO & SERVICOS ELRELI - ME, no
lote (1) - seleção de propostas para serviços de Agente de Integração com vistas ao
preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Costa. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu A SEÇÃO XX DO
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ITEM 107.A via original da proposta, os
documentos e os anexos deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, , ao
Setor de Licitações, Praça Cônego Jose Lourenço Centro Dom Macedo Costa - Bahia, em
envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e
endereço da empresa. Não será aceito documento que seja protocolado após a data.
No dia 09/03/2020, às 11:21:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LEONARDO DE JESUS
SANTOS - desclassificou o fornecedor - INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO
REGIONAL DA BAHIA, no lote (1) - seleção de propostas para serviços de Agente de
Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa. O motivo da desclassificação foi: A LICITANTE NÃO
ATENDEU O ITEM 4.2.2 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
No dia 10/03/2020, às 12:26:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LEONARDO DE JESUS
SANTOS - desclassificou o fornecedor - LIMIARH CONSULTORIA LTDA, no lote (1) seleção de propostas para serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento
de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa. O motivo da
desclassificação foi: Proposta em desacordo com o instrumento convocatório.
No dia 12/03/2020, às 14:56:41 horas, a autoridade competente da licitação - JOELMA

/
12/03/2020
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Dos SANTOS LEMOS - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da di'put( C.P.L.
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processp.—
LE/OND69S4TOS
/
Pre oei da disputa
Y1)
JOELMA XPOS S 1?OS LEMOS
Autoridade Competente
JOZEA BARRETO ASSIS
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
25.174.463/0001-09AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME
11.211.475/0001-43 ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
03.935.660/0001-52 dDE- CAPACITACAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
15.244.114/0001-54 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA
22.722.996/0001-81 LIMIARH CONSULTORIA LTDA
11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA ME

1

12/03/2020

CAPACI TIÇÃO
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PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°, 002/2020
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente de Integração
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.
Abertura dos envelopes: 11/02/2020
Horário: 10:00

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução dos serviços
de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2020, conforme especificação constante do Termo de Referência deste
Edital.
Os prazos para cumprimento dos serviços são os que se seguem:
a) prazo do validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
b) prazo para inicio dos serviços: 72 (setenta e duas) horas após a ordem de execução de serviços que será emitida
pela Prefeitura.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global mensal de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais e de R$
804.000,00 (oitocentos e quatro mil reais) para o período estimado de 12 (doze) meses.
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;
b) CNPJ n.°: 03.935.660/0001-52;
c) Endereço Completo: Rua Dr. José Peroba, 325, Edf. Elite Comercial, 10 andar, CEP 41770-235;
d) Fone: 71 3481+6502;
e) Fax (se houver):
f) E-mail: atendi mentoempresarialcideestaqio.com.br ;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: Banco: Bradesco, Conta Corrente: 20092-1, Agência: 0592.

Salvador, BA, 10 de março de 2020

ro3.93s66of000l..51
Deicavolvimento,
E _CAPAUAÇÃOJÁ
CNPJ 03935
2
ArnboC Frei
mor CPFnc.7J.4 II-50
Gerente de Contratos.

CiOE .CAFcirAçAo,lNsERçÃ
E UESEVOWfMENTO
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A
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 00212020
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Ageri
com vistas ao preenchimento do vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Mun
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo 1.

ia
RI.

D.M.C.

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE: CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO
END. COMERCIAL: RUA DR. JOSÉ PEROBA, 325, EDF. ELITE COMENRCIAL, 1° ANDAR
CEP: 41770-235

[FONE/FAX: 71 3481-6502

INSC. ESTADUAL: ISENTA

IJF: BA

CONTATO: 71 3481-6502

CNPJ: 03.935.660/0001-52

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL MARIA MAR!NES DA SILVA FREITAS
DADOS BANCA RiOS: Banco: Bradesco, Conta Corrente: 20092-1, Agência: 0592.
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente de integração com vistas ac1
preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, conforme especificaçõesI
constantes do Termo de Referência - Anexo 1.
PLANILHA DE PREÇOS

uantitátiVi
Superior 4 HS
Superior 6 HS
Médio 4 HS
Médio 6 HS
Profissionalizante / fundamental
modalidade jovens e adultos 4 HS
Profissionalizante /fundamental
modalidade ov ens e ad u Itos 6 H

15
35
30
5

TOTAL

100

Taxa d:.:
riiihlstração,(R$
R$ 18,00
R$ 18,00
R$ 18,00
R$ 18,00

tfjiado:

álor
R$
R$
R$
R$

540,00
1.030,00
400,00
490,00

R$ 8,370,00
R$ 36.680,00
R$ 12.540,00
R$ 2.540,00

10

R$ 18,00

R$

410,00

R$

4,280,00

5

R$18,00

R$

500,00

R$

2,590,00

RS,7i00O,0Q

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENS04: SESSENTA E SETE MIL REAIS.
Estão asseguradas, nos termos da Lei n111.788/2008, vagas destinadas as pessoas com deficiência, totalizando S°/o
das vagas oferecidas no Programa
- O objeto da contratação, somente será executado sob demanda da Contratante.
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
III - Nos preços apresentados já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento, Objeto da licitação
o incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e
deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto contratado.
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, sendo de
nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos,
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando
o preço ofertado correspondendo, rlgorosarnente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não
cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei n° 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° **,*I202o

am

CAPACITAÇAO
INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

de

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
SALVADOR, BA, 10 DE MARÇO DE 2020

103 .935.650/0001-51
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[(ICIDE

CAPACITACÃO
INSCRÇAO E
DESENVOLVIMEWIO

C. P. L.
A
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
D.M.C.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2020
4n+egcão
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura M9fcaIDo
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROP

2M -51

ARNÓBIO CUNHA FREITAS JUNIOR, PROCURADOR, GERENTE DE CONTRATb1
027.174.115-50, como representante devidamente constituído do CIDE - CAPACITAÇM ,
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, doravante denominado (Licitante) para fins de
participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
independente por mim e
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou Indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.
1

Salvador, 10 de março de 2020

03.935.G50/0001- 52
(IDE
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L.

PROPOSTA VENCEDORA- DO
PROCESSO LICITATORIO
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Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

— misào permanente da
aÇà
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°, 00212020
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para ser 'ftss iJe Agente de Integração
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no ámbito da Prefeitura
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referéncia - Anexo 1

C. P. L.

7..
.M.C.

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
1

LICITANTE: CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO
END. COMERCIAL: RUA DR. JOSÉ PEROBA, 325, EDF. ELITE COMENRCIAL, 10 A
CEP: 41770-235

1 CON

FONE/FAX: 713481-6502

fNSC. ESTADUAL ISENTA

502

F035.660ub0001.52

J REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARINES DA SILVA FREITAS1

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

T'

Agência:

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente de Integração com vistas ad
preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Profetura Municipal de Dom Macedo Costa, conforme especificações
cntantes do Termo de Referência - Anexo 1.
PLANILHA DE PREÇOS

4

Nível
Superior 4 HS
Superior 6 HS
Media 4 HS
Médio 6 HS
Profissionalizante / fundamental
modalidade jovens e adultos 4 HS
Profissionalizante /fundamental
modalidade jovens e adultos 6 HS
TOTAl.

15
35
30
5

Taxa de
Administração (RS)
R$ 1800
RS 1800
R$ 18.00
R$ 18,00

10

R$ 18,00

R$

410,00

R$ 4.280,00

5

R$ 18,00

R$

500,00

R$ 2590,00

R$ 3370,00

R$ 67.000,00

Quantitativo

100

Valor da Bolsa
(R$)
540.80
RS
RS 1030.00
R
400.00
490,00
RS

Valor Total Estimado
(R$) MÊS
RS 8.370.00
RS 36 680.00
RS 12.540,00
R$ 2.540,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENS04: SESSENTA E SETE MIL REAIS.
Estão asseguradas, rios termos da Le ri0 11 788í2008, vagas destinadas as pessoas com deficiência, totalizando 5%
das vagas oferecidas no Programa
- O objeto da contratação, somente será executado sob demanda da Contratante.
II - Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data do sua apresentação.
III - Nos preços apresentados já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento, objeto da licitação
e incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e
deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto contratado.

nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos,
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando
o preço ofertado correspondendo, rigorosamente. com ás especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não
cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de
preços_por recolhimentos determinados-pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos prec&tos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei ri° 8.666193, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico ri° *12020
Responsável legal da licitante
Salvador, BA, 10 de março de 2020
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/ilflOzjIO . breitas Junwr
CPF: 027.174.115-50
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IÕÈ - Capacitaço, Inserço"e Desenvolvimento
rnóbio Cunha Freitas Júnior - Gerente de Contratos - CPF 027.1
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.RE COM C ORtGLP4AL
PROPOSTA DE PREÇOS

ãoPeat 0
A
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 00212020
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para serviços de Agente .tegraçM.C.
com vistas ao preenchimento de vagas de estágio no âmbito da PrefeituraIJ le '.m
.I.L,r.
Macedo Costa, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.

.s
deste

Os prazos para cumprimento dos serviços são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias:
h) prazo para início dos serviços: 72 (setenta e duas) horas após a ordem de execução de serviços que será emitida
pela Prefeitura.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitafios anexa e pelo preço global mensal de R$ 67000,00 (sessenta e sete mil reais e de R$
80400000 (oitocentos e quatro mil reais) para o período estimado de 12 (doze) meses.
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: dDE — CAPACITAÇÂO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;
b) CNPJ n.°: 03.935.660/0001-52;
c) Endereço Completo: Rua Dr. José Peroba, 325, Edf. Elite Comercial. 10 andar, CEP 41770-235:
d) Fone: 713481+6502;
e) Fax (se houver):
f) E-mail: atendimentoempesariak?cideestaqo com.br
g) Conta Bancãria/Agència/Banco: Banco: Bradesco, Conta Corrente: 20092-1, Agência: 0592.

.

Salvador, BA, 10 de março de 2020

.4rnóbjo C. Freitas Júnior
CPF: 027.174.11,5-50

t.

t,
t.

1•
2
o. q.

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para
do que traia o PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2020, conforme especificação constante do Termo
Edital

de

o

p

Abertura dos envelopes: 1110212020
Horário: 10:00

..

(5

çtÓ — Capacitaçàõ Inserção e Desenvolvimento
dCNPJ 03.935.6601000152
Arnõbio Cunha Freitas Júnior
Gerente de Contratos — CPF 027.174.115-50
Te),: 71 3481-650217199736-1622
e-mail; atendimentoempresanatcideestaqio.com.br
arnóbiojrhotmail.com

1

03.935.660/0001-52

(IDE . (APACTAÇAO, INSERCAO
E DESEtJVO1ViMENO
RUft D. NE PEROBA, 325. 12 ADAR
EDF lUTE (OMERCAi• STIR (EP: 41.7)-235
SALVAM-BA

www.oderh.org.br

Licitação [n° 8025911 e Lote [n° 11
Responsável

C.P.L

JOELi4A DOS SANTOS LEMOS
Pregoeiro

D.M.c.

LEONARDO DE JESUS SANTOS

Apolo
JOELMA DOS SANTOS LEMOS

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

-

& SERVICOS

Lince

Siluaçáci

Data/Hora lance

ME

Desclassificado

R$ 66.197,99

11/02/2020 10:4110:076

2 INSTITUTO OUVALDO LODI NL?CLEO REGIONAL DA BAHIA

0E

Dsclassificad0

R$ 66:198,00

11/02/2020 10:39:05:394

3 LIMIMH CONSULTORIA LTOA

ME

Desclassificado

R$ 66.939,16

111M02010:19:48:628

4 COE. CAPACITACAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

OS.

Nren'iatarite

F

67 09)00

11/02/2020 1,01 325 '75

5 ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

EPP

CIassiticsdr,

R$ 67201.00

11/02/2020 101849:336

6 SUPER ESTAGIOS LIDA ME

EPP.

Clatsifresdo

R$ 67.480.00

11/0212020 10:12:55:729

AGIL COMERCIO

EIRELI ME

M.oSIrndo de ¶ até de 6 registros
Tipo Co segmento declarado no elo de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
.egCnda dos tipos de segmentos: OE.Outras Empresas 1 ME.Mr.ro Empresa 1 COOP.Cooperate'a 1 ND-N4o definido

Lista de

mensagens
Participante

Data o hora do registro

Mensagem

11102í2020 409:47:14:687

SISTEMA

11 M2/2020 09.47:14:687

SISTEMA

A melhor proposta tolde R$68.000.00, que ao menor valor ofertado para oSle lote.

I1f0212020 09:41:14687

SISTEMA

Emalem entendtinentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos tia tempo entre lances
representam mma urna soluç5o na busca de isonornia entre licitantes.

11/02/202(10947:14:687

SISTEMA

Começou a disticita de

-

Em atendimento do AOOSiJ/.O do TCU ri 1216/2014 Plenário, poderá ser demandado o wetmndmirnento de

CAPTCHA entre V.lances de um mesmo fornaeadr.
11102/2020 0947:14687

SISTEMA

O tampo rfllnlrno entre lances di, próprio fornecedor em relaçáo ao seu últirrio Icrico deverá ser de 5
quando este n4 for ci r srthor da selo

11/02/2020 09:47:14:681

SISTEMA

O tempo íniffinçu entre lornrrcrrdorcma uru relaçilu ao

11(02/2020(19 47:14:687

SISTEMA

O valor mie/mi, entre lances do próprio iorneceeor era remaçan acm mmci Qttjmr, lance devená se; mie RSm
quando este não for o molhos tia sala.

11/02/2020 09:47:14687

SISTEMA

O valor mlnumo entre lances do próprio fornecedor em rebçlio ao seu último larica deverà sei de RS0,01
quando este nau ler o melhor da sala

11/02/2020 09:47:33:079

PREGOEIRO

Srs. Fornecedores: Bom dm1 Sejam bem vindos, nesta momento ostOrnos donde inicio aos trabalhos do
Prerj4o Elelrónico ri 004/2(12(1 d Pmeleltura de Oørn Macedo Costa BA.

11/02/2020 09'47:45:860

PREGOEIRO

Lembramos que quotionamontos o esclarecirnenlos aiim relação á peosentC licitação foram
disponibitizaclos para consulta dos interessados no aItk, ew.dommecedocosta.ba.org.br. pulo que
depreendemos ser do conhecimento poreI. Assim, alagaçócimi de deimconlic'

'.

otiot lance ria imola m,v.i ii

l.'

-

.u'tridi) de 1 eia 10 do 42 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso 1 dm1 1 outros

Lista de

lances

.

Data/Hora lance
1

06/02/2020 12:44:54:909

2

01/0212020 16:4815:938

3

I0/02i2020 16:5314:433

Lance
R$ 69.357,00 AGII. COMERCIO

Nome do fornecedor

& SERVICOS

EIRELI. ME

R$ 832.404,00 LIIIIIARH CONSIJLTORIA LIDA

--.

R$ 832.404,00 ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMI REENDIMENTOI3 EIRELI

-

4

1W02i2020 17'14'48538

-.-

5

10102/2020 17:27:00.529

R$ 832.404.00 CItaS- CAPACITACAO INSERCAO 1) DESENVOLVIMENTO

6

10(02/2020 18:42.01:128

--.

R5 881)0000 1NST(TUTOEUVAIDO LODI NUCIEO REi.lOt4Aj DA RA1SIA

1

11102/2020 10:03:20:116

---

R$ 69.300,00 CI DE- CAPACITACAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

8

1110792020 10:03:24:130

9

11(02/2020 1004:23'415

10

11(02/202010.0521739

R$ 832.404.00 SUPER ESTÁGIOS LTDA ME

R$ 69.368,00 UMIARI-t CONSULTORIA LIDA

—

R$ 67.999,99 AGIL COMERCIO

& SERVICOS
-

-

EIRELI ME

R 87.990.00 INSTITIJTO SUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA SAI-fIA

MoIrarido de 1 até 10 de 91$ rciqistt.Da
lrnpoulantea coluna 1 exitc as não conformirtmtdeá deredtedas iii» reieçáo soa ni'.eb røgustfa(mtrs rle(1u siu1uuuitu 5,10 náci Stull u:;'ri.i5 ;Ct;5í. e t'(tOçm» c'a'u&u
a pnrttcipaçllm, da fase da disputa do lote da licitação. Quando a isfomntaç8o esib4a foi --"0registro do latira está sim conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
Deli ibm,,

101032020 1226 11615 -

Data/Hora

11103/2020 12:13:03:575 - Declarado vencedor

Data/Hora

1210312020 14:39.35.152 - Adjudicado

Fornecedor

CIDE- CAPACITACAO INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

Contratado

R$ 67.000.00

Fornecedor desclassificado
Dota/Hora

1910212020-14,31:54

Fornecedor AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI ME
Observação

A Iicitant descr.unpriv A SEÇÃO XX .. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ITEM 107. A vrrs original da proposta. os documentos e os anexos
deverão ser encaminhados no prazo cIo 03 trés) dias úteis, aoSetQrde LícilaçôrIs. Praça Cônego Jose Lourenço C*rrilro Donr Macedo Costa . Rirhia nnr
envelope fechado com as seguintes informações Setor Do licitações da Pretema Mu' r:raI dt, Dom Macedo Cora o ran,er:, lo
.........
xocai, CNPJ e endereço os empresa. Não seta aceito documento que seta protocolado apos a dota

Fornecedor desclassificado
DaIalHora

10103/2020-12:2610

Fornecedor

LIMIARH CONSULTORIA LTOA

Observação

Proposta em desacordo corrt o instrumento convocatório.

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

0910312020.11:21 07

Fornecedor

INSTITUTO EUVALOO lODt - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA

Observaçito A LICITANTE NÃO ATENDEU O ITEM 4.2.2 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L.

D.M.C.

CÓPIA DO CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ u• 13.827.010/0001-58
Praça CàueEo Josõ Lourenço, ./n. Centro
CEP: 44.560.000 TeL (753648-2127/2169
www.domuiac.docosta.ba.ov.b
DOM MACEDO COSTA BA

-

CONTRATO N° 0170/2020 Q
CELEBRAM A PREFEITURA M
DOM MACEDO COSTA E A EMPRESA
CAPACffAÇAO E INSERÇAO E
DESENVOLVIMENTO, PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE
VAGAS DE ESTÁGIO.
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n°
13.827.019/0001-58, com sede administrativa Praça Conego Jose Lourenço, sln centro Dom Macedo
Costa - BA, por seu Prefeito Municipal EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro e agente de saúde,
portador da Cédula de Identidade no 081.688.05-90 SSPIBA e CPF (MF) n° 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 03.935.660/0001-52, estabelecida na Rua Or
Jose Peroba no 325 1° andar, bairro, Stiep, Salvador - BA, representada pelo seu Procurador, Senhor (a)
Amobio Cunha Freitas, portador da Cédula de Identidade n° 03678066350/Detran/BA e CPF (MF) n°
027.174.115-50, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por procuração, com base no
Edital do Pregão Eletrônico n°. 004/2020 e todas as disposições da Lei n° 10.520102 e, subsidiariamente,
a Lei n° 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, instruído no Processo
Administrativo n° 0124/2020, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a serviços de Agente de Integração corri vistas ao
preenchimento de vagas de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
descrito no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n°. 004/2020.
1.2. São partes integrantes deste Contrato como se nele transcritos estivessem o Edital de Pregão
Eletrônico n° 004/2020 e seus Anexos, a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o
Processo Administrativo n° 0124/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA— DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.10 serviço a ser contratado compreende o agenciamento de estudantes para oportunidades de estágio
na Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, mediante pagamento de Taxa de Administração por
estudante.
Natureza do Estágio
2.2. Os estágios serão realizados por estudantes, sob supervisão, de servidores efetivos cuja área de
formação esteja relacionada diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos
pela Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, em conformidade com as condições definidas pelas
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instituições de ensino, indicando as principais atividades a serem desenvolvidas Pelos( estagiários,-.,-,
observando a compatibilidade com o contexto básico da profissão ao qual o curso se refere.
2.3. Os estagiários, por intermédio da CONTRATANTE, receberão bolsa-auxílio de es'tàgí#M
conformidade com os valores fixados no Edital e cumprirão carga horária semanal de 20 ou 30 horas, se
acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal, bem como da existência de disponibilidade
orçamentária.
C.P. L.
2.4. O recebimento da bolsa de estágio não caracteriza remuneração e não acarreta vinculo
empregatício. Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada ao estudante qualquer taxa adicional referente a
providências administrativas.
Execução
2.5. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá desenvolver as atividades descritas a
seguir:
a)Divulgação dos processos seletivos para preenchimento das oportunidades de estágio na Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa. A divulgação ocorrerá por meio de comunicação às instituições de
ensino, por meio eletrônico(web, mail, etc.) e por meio de veículos de comunicação (jornais e revistas)
b)Recebimento de inscrições de processos seletivos por meio de plataforma web, se disponível essa
tecnologia na empresa.
e) Análise de dados cadastrais dos estudantes que compõem o Programa de Estágio da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa;
d)Emissão de Termos de Compromisso de Estágio a todos os estudantes vinculados ao Programa;
e)Contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estudantes que integram o Programa;
í) Atendimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, das demandas de novas contratações, conforme a
necessidade da CONTRATANTE, manifestada por meio de documento impresso ou eletrônico, como
oficio, carta, mensagem eletrônica ou formulário especifico;
g)Atendimento, a qualquer tempo, das demandas de desligamentos de estudantes, ocorridos nos termos
da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, conforme a necessidade da CONTRATANTE, manifestada
por meio de documento impresso ou eletrônico, como oficio, carta, mensagem eletrônica ou formulário
especifico;
h)Atendimento, a qualquer tempo, das demandas de alteração nos termos de compromisso de estágio;
i)Emissão de termos aditivos de prorrogação de estágio de acordo com o período de vigência dos termos
de compromisso e entregue com antecedência mínima de 20 dias cio vencimento de contrato; e,
j) Comunicação ao CONTRATANTE, com periodicidade diária, de processos pendentes e de quebras de
vinculo entre o estudante e a instituição de ensino.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem contratados, na forma proposta no Termo de Referência, têm caráter de
natureza continuada, cuja interrupção irá comprometer as atividades de aprendizagem dos estagiários,
uma vez que o período de celebração do Termo de Compromisso de Estágio compreende até 04 (quatro)
semestres em um mesmo órgão. Por isso a contratação deve estender-se por mais de um exercício
financeiro e continuamente.
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3.2. Os serviços objeto da pretensa contratação estão perfeitamente enquadrados cimo seMt
comuns, podendo ser especificados de forma objetiva, e encontra amparo legal rio termos Li ri°
de 2002, do Decreto 5.450, de 2005 e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/93.
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CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR DA BOLSA DE ESTÁGIO E DO AUXÍLIO TRANSPORTE
4. Conforme dispõe o Decreto 0 122/2019, os valores correspondentes à bolsa de estágio serão os
seguintes:
4.1 Carga horária de 30 (trinta) horas semanais:
a)R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) — nível superior;
b)R$ 490.00 (quatrocentos e noventa reais) — nível médio.
4.2 Carga horária de 20 (vinte) horas semanais:
a)R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) — nível superior:
b)R$ 400,00 (quatrocentos reais) - nível médio.
4.3 Carga horária de 30 (trinta) horas semanais: - nível técnico
a) R$ 500,00(quinhentos reais)
4.4 Carga horária de 20 (vinte) horas semanais: nível técnico
a) R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais)
4.3. O estagiário receberá auxílio-transporte em pecúnia, no valor de R$ *** (valor por extenso)
por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados, sendo o pagamento efetuado no
mês anterior ao de sua utilização.
CLÁUSULA QUINTA — DAS VAGAS
5.1 - O Programa de Estágio da Prefeitura Municipal possui 100 (sem) vagas nas Secretarias que
compõem este Órgão, sendo 45 (quarenta e cinco) vagas de nível superior, 35 (trinta e cinco)
vagas, nível médio e 15 (quinze) vagas nível profissional izante distribuídas conforme critérios
internos e atividades específicas de cada unidade.
5.1.1. Estão asseguradas, nos termos da Lei n° 11.788/2008, vagas destinadas aos portadores de
deficiência, totalizando 10% das vagas oferecidas pelo Programa. 5.2. Os estudantes de nível superior
contemplados pelo Programa Universidade para Todos Pro Uni e pelo Programa de Financiamento
Estudantil — FIES terão prioridade para a realização de estágio, conforme Decreto n° 122/19.
5.3. A oferta de bolsas de estágio ficará condicionada à existência de vagas abertas pelas unidades da
Prefeitura Municipal bem como a prévia e suficiente dotação orçamentária constante do orçamento do
órgão.
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CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O Agente de Integração deverá manter, nas dependências da Prefeitura Municipal, um su - rJrj
responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante legal ou preposto p
tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato junto à Contratante, atender às dúvidas e demais
necessidades dos estagiários e para promover maior interação com o Setor de Recursos Humanos.
O representante legal ou preposto do Agente de Integração atuará em horário comercial de segunda a
sexta-feira, sem ônus adicional para a Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Proporcionar locais e condições para a realização das atMdades de estágio;
7.2 Lavrar Termo de Compromisso de Estágio - TCE, juntamente ao Agente de Integração, pela
Instituição de Ensino e pelo Estagiário, observando-se as exigências contidas nas normas legais e
regulamentares pertinentes;
7.3 Providenciar os Termos Aditivos ao Termo de Compromisso de Estágio quando do vencimento deste,
para as medidas necessárias à substituição ou prorrogação;
7.4 Informar ao Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio a serem concedidas;
7.5 Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio;
7.6 Solicitar ao Agente de Integração estudantes que atendam aos perfis informados de acordo com a
vaga a ser preenchida;
7.7 Entrevistar e selecionar os candidatos a estágio;
7.8 Receber o estagiário e autorizar a realização do estágio nas unidades, desde que preencham os
requisitos exigidos para sua realização;
7.9 Providenciar crachá de identificação para trânsito nas dependências da Prefeitura Municipal e cartão
de acesso aos órgãos municipais.
7.10 Acompanhar a frequência mensal dos estagiários;
7.11 Supervisionar as atividades de estágio;
7.12 Registrar e manter atualizado o cadastro dos estagiários;
7.13 Encaminhar ao Agente de Integração as solicitações de vagas, através do formulário "Oportunidade
de Estágio", dos estudantes selecionados, com todos os campos devidamente preenchidos, inclusive com
os respectivos códigos de "Atividades de Estágio", data de início de estágio, horário, duração e valor da
bolsa de estágio;
7.14 Fornecer às Instituições de Ensino, informações pertinentes ao desenvolvimento do estagiário,
mediante o preenchimento de formulários próprios, quando demandado;
7.15 Receber, das unidades onde se realizar o estágio, os relatórios, avaliações, solicitações de vagas,
solicitações de desligamentos e frequências dos estagiários;
7.16 Efetuar o pagamento mensal das bolsas de estágio no Sistema SIGA e o pagamento da fatura
mensal referente à receita institucional ao Agente de Integração;
7.17 Solicitar o desligamento de estagiários, nas previstas na legislação;
7.18 Comunicar ao Agente de Integração os estagiários desligados;
7.19 Fornecer ao Agente de Integração o número de vagas por área de atividades;
7.20 Fornecer aos estagiários, quando solicitado, certificados de estágio;
7.21 Solicitar a substituição de estagiários, quando ocorrer desligamentos ou quando entender pertinente;
7.22 Autorizar o remanejamento do estagiário;

C.

C.P.L
PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNFJ n 13.827.019/0001-58
Praça Côu.go José Lourenço. ala*. Centro
CEP: 44.560.000 Te1 (75)3648.227 / 2169
ww.dommscedocosta.ba.ov.br
DOM MACEDO COSTA . BA

DOM MACEDO

7.23 Reduzir a jornada de trabalho dos estagiários nos períodos de avaliação previament
pelos estagiários;
7.24 Assegurar ao estagiário recesso remunerado a ser gozado preferencialmente durar
escolares; 7.25 Elaborar, bimestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatória do esta
encaminhamento à instituição de ensino;
7.26 Indicar servidor do 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;
7.27 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais,
inclusive permitir o livre acesso dos funcionários autorizados do Agente de Integração às dependências
da Prefeitura Municipal, relacionadas à execução do contrato;
7.28 Exercer, permanentemente, fiscalização da execução dos serviços, por intermédio do Setor de
Recursos Humanos, a qual consignará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas á
execução contratual, determinando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.lnstalar e manter representação no âmbito da Prefeitura Municipal;
8.2 Atender às condições exigidas pelas instituições de ensino no que diz respeito à execução dos
estágios não-obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com as atividades a serem
desempenhadas nas unidades da Prefeitura Municipal e em conformidade com os requisitos acadêmicos
de cada estudante;
8.3 Recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com o perfil
das áreas de interesse da Prefeitura Municipal, para se dedicarem às atividades relacionadas aos
respectivos cursos, dentro das porcentagens mínimas estabelecidas em lei e no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar da solicitação do Contratante;
8.4 Efetivar a contratação do estagiário selecionado pelo Setor de Recursos Humanos, no prazo de 1
(uma) semana, a contar da requisição do Contratante, ou em tempo inferior, quando, justificadamente,
houver urgência na requisição;
8.5 Atender de imediato as solicitações do Contratante quanto à substituição de estagiários;
8.6 Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários à efetivação do Termo de
Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e obrigações, orientando-os, inclusive, acerca do
especificado no item 4 do Termo de Referência;
8,7 Encaminhar estudantes portadores de deficiência, compatível com o estágio a ser realizado, para fins
de cumprimento de reserva de vagas conforme prevê a legislação vigente;
8.8 Observar a prioridade de encaminhamento de estudantes de nível superior contemplados pelo ProUni
e pelo FIES;
8.9 Fazer Seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, comprovando à Prefeitura Municipal
que a apólice é compatível com os valores de mercado.
.9.1 O Contratado deverá informar o número da apólice e o nome da companhia seguradora no contrato
de prestação de serviços;
8.10 Fornecer declarações solicitadas pelos estudantes;
8.11 Acompanhar a realização do estágio junto à Prefeitura Municipal, subsidiando as respectivas
instituições de ensino com as informações pertinentes;
8.12 Notificar a Prefeitura Municipal acerca de qualquer alteração na situação escolar dos estagiários,
como conclusão, interrupção ou desligamento do curso;
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813 Comunicar à Prefeitura Municipal e ao estagiário, com antecedência mínima de 30 (trinta)
previsão de encerramento dos Termos de Compromisso para fins de análise da pertinência da
renovação;
8.14 Elaborar a relação mensal dos estagiários e encaminhar à Prefeitura Municipal para validar a
frequência dos estudantes, bem como para a comprovação do vínculo estudantil;
8.15 Apresentar a fatura mensal com o valor da receita institucional e relação de estagiários, até o 50 dia
útil de cada mês;
8.16 Realizar pelo menos uma reunião semestral de acompanhamento de estágio, com profissional
devidamente capacitado para esse fim, com o objetivo de colher informações sobre as atividades
realizadas pelos estudantes, bem como orientá-los quanto a possíveis dúvidas existentes sobre a
conduta a ser adotada durante a prática do estágio;
8.17 Acompanhar, exigir e analisar os relatórios de estágio do estudante, de 6 em 6 meses, e determinar
que junto ao relatório seja anexada declaração da instituição de ensino dos estudantes que deverá
informar o ano/semestre/periodo que o aluno está cursando;
8.18 Proceder, periodicamente, ao acompanhamento In toco" do estagiário junto aos supervisores de
estágio da unidade onde esteja em atividade e, após, encaminhar relatório à Prefeitura Municipal;
8.19 Observar se a Instituição de Ensino do estudante escolhido possui autorização de funcionamento e é
reconhecida pelo Ministério da Educação;
8.20 Conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de acordo com os
requisitos exigidos nas normas legais e regulamentares pertinentes;
8.21 Comunicar, imediatamente à Prefeitura Municipal, caso tome ciência de qualquer irregularidade que
diga respeito aos estagiários;
8.22 Providenciar e orientar os estagiários à realização de exames médico condicionante à comprovação
de aptidão para realização do estágio;
8.23 Acompanhar, administrativamente, as relações entre o estabelecimento de ensino, estagiário e
Prefeitura Municipal;
8.24 Prestar informações, quando acionados, aos órgãos de controle da Administração Pública e da
Prefeitura Municipal;
8.25 Informar à Prefeitura Municipal sobre exigências especificas dos conselhos fiscalizadores
profissionais quanto à supervisão de estágio.
8.26 Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com todos os custos,
despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciârios, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que
seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vinculo empregatício com a Prefeitura
Municipal.
8.27 Orientar o estagiário no que diz respeito às suas obrigações, bem como aos casos nos quais poderá
ocorrer seu desligamento, conforme dispõe o item 4 do Termo de Referência.
CLÁUSULA NONA. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
9.1 A Taxa de Administração corresponde ao custeio das despesas necessárias, incluindo as despesas
administrativas/operacionais (energia elétrica, pessoal, condomínio, telefone, aluguel, postagem,
despesas bancárias, material de escritóno,etc), as despesas com pagamento do Seguro de Acidentes
Pessoais dos estagiários, as despesas com o recrutamento, seleção e acompanhamento dos estagiários,
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os fretes, os tributos, as tarifas e todas as despesas decorrentes da execução do objet-de
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
10.1. Estima-se um montante anual, no valor de R$ 804.000,00(Oitocentos e quatro Mil Reais) conforme
quadro abaixo:

Nível

Quantitativo

Superior 6h
Superior 4h
Médio 6h
Médio 4h
Profissionalizante
1 fundamental
modalidade
jovens e adultos
4 H
Profissionalizante
/ fundamental
modalidade
jovens e adultos
6 HS

35
15
05
30

Taxa de
Administração
(R$)
R$18,00
R$ 18,00
R$ 18,00
R$ 18,00

10

R$ 18,00

R$ 410,00

R$ 4.280,00

05

R$ 18,00

R$ 500,00

R$ 2.590,00

Valor da
Bolsa (R$)
R$1.03000 1
R$ 540,00
R$ 490,00
R$ 400,00

Valor Total Mensal
Estimado (R$)
R$ 36i10,00
R$ 8.370,00
R$ 2.54i0
R$ 12.540,00

VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL R$ 804.000,00
VALOR MENSAL ESTIMADO: VALOR GLOBAL ESTIMADO (12 meses):
102. O Agente de Integração Receberá pelos serviços prestados, mensalmente, valor fixo pré
determinado, por estagiário, considerando as vagas efetivamente ocupadas.
10.3 O valor mensal a ser pago à CONTRATADA corresponderá ao número efetivo de estudantes em
estágio na Prefeitura Municipal, multiplicado pelo valor da Taxa de Administração oferecida na licitação. O
quantitativo de estagiários do mês de referência será verificado no Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria - SIGA.
10.4 Se houver diferença entre o valor apurado pelo CONTRATANTE e o valor faturado pela
CONTRATADA, o valor da diferença poderá ser compensado no pagamento do mês subsequente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
11.1 — A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os parágrafos primeiro e segundo
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constantes do Art. 65 da Lei n0 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os
estabelecidos em Lei, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os Contratantes.

C.P.L.
cr

11.2 — Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder aos limites estabelecidos em Lei, salvo as
supressões resultantes de acordos celebrados entre os Contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão á conta dos recursos consignados no
Orçamento Anual, conforme segue:
N
Unidade: 301
Projeto/Atividade: 2.007
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 00
Unidade: 601
Projeto/Atividade: 2.032
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 00
- Unidade: 701
Projeto/Atividade: 2.033
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 00
Unidade: 901
Projeto/Atividade: 2.045
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 00
Unidade: 400
Projeto/Atividade: 2.008
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 01
Unidade: 501
Projeto/Atividade: 2.017
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 02
Unidade: 801
Projeto/Atividade: 1.005

D.M.
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Elemento de Despesa: 3.390.39.00
Fonte de Recursos: 00
C.P.L.
12.2 Nos exercícios subsequentes, em caso de prorrogação, as despesas correrão à conta dos créditos
consignados no Orçamento Geral do Município, na dotação orçamentária prevista para atender dispêndio
de mesma natureza.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento deverá ser efetuado a CONTRATADA, mensalmente, conforme demanda
efetivamente executada, apôs conferência e medição, de acordo com os serviços descritos no Termo de
Referência, 5 (cinco) dias úteis após a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pelo setor responsável.
13.2 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem de pagamento
bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome,
número da agência e o número da conta corrente.
13.2.2. Será procedida consulta on-line da regularidade fiscal e trabalhista, antes de cada pagamento,
para verificação da situação da CONTRATADA relativamente às condições exigidas na contratação.
13.2.3 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou via judicial, caso necessário.
13.2.4 . A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento caso os serviços sejam
prestados em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência,
13.2.5- Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, poderá ser concedido, a
critério do CONTRATANTE, um prazo de trinta dias (prorrogável a critério da Administração por uma
única vez) para que a mesma regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindido o
Contrato com aplicação das sanções cabíveis.
13.2.6 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
obrigações fiscais e trabalhistas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
13.2.7 . No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
CONTRATADA, mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;

D.M.C.
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
índice de compensação financeira, assim apurado: 1 = (TXJ100) - 1 = (6/1 00) - 1 = 0,00016438 365
365
13.2.8 - A compensação financeira prevista nessa condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apôs a
ocorrência.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
14,1 A fiscalização dos serviços será exercida pela Prefeitura Municipal, por intermédio de servidor
previamente designado, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
14.2 A presença da fiscalização no local dos serviços não atenua nem diminui a responsabilidade do
Agente de Integração contratado no que diz respeito a qualquer ocorrência, atos irregulares ou omissões
verificadas no desenvolvimento dos trabalhos a ele relacionados.
14.3 A Prefeitura Municipal poderá recusar quaisquer serviços quando entender que os mesmos estejam
em desacordo com a legislação aplicável e/ou contrário aos termos do contrato celebrado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1 - A contratada deverá prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando ao contratante, até 10 (dez) dias
úteis após a assinatura do contrato, comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56
da Lei n° 8.666/93.
15.2 - O documento referente à garantia contratual será entregue no Setor de Contratos, que se
encarregará de enviá-la à Contabilidade Municipal, para registro e guarda.
15.3 - O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de
seu valor, quando for o caso, será feita em até 72 horas, contadas da data de recebimento da notificação
do Contratante.
15.4 - O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do Contratante, ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e
danos porventura verificados.
15.5 - O Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a
eventuais multas aplicadas à Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento
contratual, e de indenização por danos causados ao Patrimônio Público Municipal ou de terceiros,
ocorridos nas suas dependências.
15.6 - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após 3 (três) meses do término da
vigência contratual ou rescisão do Contrato, mediante comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

C.P.L.
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16.1 - O Contrato terá vigência por 12 meses contada a partir de sua assinatura, podendo ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante termos aditivos, até o limite de 60 meses,
C.P.L
após a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do
contrato, conforme art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666193, podendo ser alterado, exceto no tocante ao sett---JL.
D.M.c.
objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
17.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma
deste Contrato.
17.1.1 A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas, com o consentimento prévio e por escrito do
CONTRATANTE, e desde que não afetem a boa execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DAS SANÇÕES
18,1 . Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520/2002: do Decreto n° 3.555/2000: e do
Decreto n° 5.450/2005; o Licitante/Adjudicatário que:
18.1.1 — Apresentar documentação falsa
18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame
18.1.3 - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade.
18.1.4 Comportar-se de modo inidõneo.
18.1.5 — Cometer fraude fiscal.
18.1.6 - Fizer declaração falsa
18.1.7 - Ensejar o retardamento da execução do Certame
18.2 — O Licitante/Adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1 — Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.
18.2,2 - Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no
Cadastro de Foenecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
18.2.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 18.24 Pela nexecução total ou parcial do objeto do Termo de Referência, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
18.2.4.1 - Advertência, notificada por meio de oficio, mediante contra recibo do representante legal da
Empresa, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso,
que só serão aceitas mediante crivo da Administração.
18.2.4.2 - Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de
atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor dos serviços/fornecimentos
não realizados, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 30 (trinta) dias.
18.2.4 3 — A multa moratória será aplicada a partir do 20 (segundo) dia útil da inadimplência, contado da
data definida para o regular cumprimento da obrigação.
18.2.4.4 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços / fornecimentos não realizados, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto do Termo de Referência, recolhida no prazo de 15 (quinze)
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dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos preji'
causados à Administração pela não execução parcial ou total das obrigações.
18.2.4.5 — Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
18.2.4.6 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Empresa tenha iniciado a prestação da obrigaçãoassumida, estará caracterizada a inexecução do contrato.
18.2,4.7 — A aplicação da multa por inexecução do Contrato independe da multa moratória eventualmente
já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente.
18.2.4.8 - As sanções previstas nos subitens 18.2.4.1, 18.2.4.5 e 18.2.4.7 deste item podem ser
aplicadas juntamente com as dos incisos 18.2.4.2 e 18.2.4.4, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
18.2.4.9 — As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial, e, no caso de suspensão
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no
Termo de Referência, no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais.
18.3 — Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Contratada o contraditório e a
ampla defesa.
18.4 — As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Contrato,
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
19,10 não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas no Instrumento Contratual ou
a sua inexecução, por parte da CONTRATADA, implicará para o CONTRATANTE a faculdade de
rescindir o contrato unilateralmente, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, de
acordo com o inciso 1, do art. 79 da Lei n.° 8.66611993 e alterações.
19.1.1 O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas no Instrumento Contratual
ou a sua inexecução por parte do CONTRATANTE, implicará para o CONTRATADO a faculdade de se
utilizar dos termos dos artigos 78 a 80, da Lei n.° 8.666!93 e alterações.
CLÁUSULA VIGÉSIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1 — Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação ao Prefeito
Municipal, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
21.1 Caso o contrato seja prorrogado, os valores contratuais poderão ser reajustados anualmente, a
contar da data da proposta, utilizando-se para tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC
do IBGE, em conformidade com o disposto no art. 5o do Decreto no 1.054, de 7 de fevereiro de 1994,
com base a seguinte fórmula: R = V (1 - lo110), onde:
R — é o valor do reajuste procurado;
V — é o valor contratual a ser reajustado;
— é o Índice relativo ao mês do reajuste; e
lo — é o Índice relativo ao mês de apresentação da proposta.

C.P.L.
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21.1.1 Incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajuste, a ser aprovado pel.---'
Contratante, juntando-se os respectivos documentos comprobatôrios.
21.1.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
21.1.3 Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês do adimplemento de cada etapa; o
reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando publicados os índices
definitivos, a correção dos cálculos.
21.1.4 Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato,
serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com encerramento do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

22.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do Art. 54 combinado com o inciso
XII, do Art. 55, da Lei n° 8.666/93.
-

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO

23.1 A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial do
Município conforme determina o Parágrafo Único, do Art. 61 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
—

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da cidade de Dom Macedo Costa Comarca de Santo Antônio de Jesus,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas que
surgirem na execução do presente Instrumento.
-

24.2 E, para firmeza e como prova de assim haver, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente
Contrato em 2 (duas) teor e forma, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, o qual depois
de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado,
as quais se obrigam a cumpri-lo.
-

Dom Macedo Costa BA, em 12 de março de 2020.
-
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Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ o2 13.827.019/0001-58

Praça Cõnego José Lourenço, stn°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA BA
-

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 590/2020 PREGAO
CONTRATO N°194/2020
PRESENCIAL N°. 011/2019- CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF
n°13.827.019/0001-59. CONTRATADA: HBR TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA OBJETO:
Locação de maquinas pesadas com operador destinadas aos serviços de terraplanagem das
estradas vicinais da zona rural do município de Dom Macedo Costa, por meio de sistema de
registro de preços VALOR: R$ 1.274,00 DATA DA ASSINATURA: 06/04/2020. VIGÊNCIA: de
01 mês Egnaldo Píton Moura. Prefeito Pelo Contratante. CONTRATADA: Humberto Barreto
Santos.
-

-

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 274/2019 PREGAO
CONTRATO N°164/2020
ELETRÔNICO N°. 07/2019- CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF
n°13.827.019/0001-59. CONTRATADA: PANAMÁ PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Reparo de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Adolfo dos Santos no
Município de Dom Macedo Costa, por meio de sistema de registro de preços VALOR: R$
5.397,86 DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020. VIGÊNCIA: de 02 meses Egnaldo Píton
Moura. Prefeito Pelo Contratante. CONTRATADA: Terezinha Aragão Miranda.
-

-

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0124/2020 PREGAO
CONTRATO N°164/2020
CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa.
ELETRÔNICO N°. 004/2020CNPJ/MF n°13.827.019/0001-59. CONTRATADA: CIDE INSERÇAO EDESENVOLVIMENTO
OBJETO: Seleção de propostas para serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de
vagas de estágio no ámbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa VALOR: R804.000,00 DATA
DA ASSINATURA: 12/03/2020. VIGÊNCIA: de 12 meses Egnaldo Píton Moura. Prefeito
Pelo Contratante. CONTRATADA: Arnobia Cunha Freitas.
-

-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OKWUMSJT4IJYTJESYLW7/Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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COTAÇÃO DE PREÇO
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PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeituradommacedocosta@gmafl.com>

IEL - DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS
IEL Feira <lELFeirafieb.org.br>
Para: 'prefeituradommacedocosta@gmail.com" <prefeituradommacedocosta@gmail.com>
Cc: Antonio Fernando Carneiro Filho <antonio.fernandoQfieb.org.br>

Conforme solicitado, segue em anexo cotação.
Qualquer duvida estamos à disposição.

Atenciosamente,
Matheus Sousa Mendes
Estagiário da Gerência de Desenvolvimento de Carreiros

www.fieb.org.br/iel
• ) (

C.P.L.

LQL
D.M.C.

Prezados, bom dia!

ielfeirafieb.org

24 de fevereiro de 2021 09:59

(75) 9 9983-3638 (75) 3602-9798
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ d 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone-/Fax: (75)364-8-21271 3648-2169

C. P.L.

DOM MACEDO COSTA - BA

COTAÇÃO
INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO
REGIONAL NA BAHIA

EMPRESA:

RESPONSÁVEL:

ITEM

15.244.114/0001-54

R EDISTIO PONDE, STIEP, n°:342, CEP: 41.770-395, SALVADOR- BA

ENDEREÇO:

OBJETO:

CNPJ:

TEL.

Antônio Fernando Carneiro Filho

71 99165-9686

Serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio
no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.

NÍVEL/CH

QUANT.

VALOR
BOLSA R$

TAXA ADM.
R$

VALOR EST.

VALO
MESES)

01

Superior/61)

35

1.030,00

25,00

875,00

10.500,00

02

Superior/4h

15

540,00

25,00

375,00

4.500,00

03

Médio/6h

5

490,00

25,00

125,00

1.500,00

04

Médio/4h

30

400,00

25,00

750,00

9.000,00

05

Técnico/6h

5

500,00

25,00

125,00

1.500,00

06

Técnico/4h

10

410,00

25,00

250,00

3.000,00

VALOR TOTAL R$

30.000,00

CARIMBO CNPJ e VISTO
O orçamento solicitado PROPOMOS O
FORNECJMENT
deve ser encaminhado ao
DOS
Setor de Licitações da O
Prefeitura de Dom Macedo MATERIAIS OU.
Costa, de forma presencial SERVIÇOS AOS
/
1
e-mail: PREÇOS
ou
pelo
prefeituradommacedocost INDICADOS,
C01
OBSERVANDO .és
aiqmaiI.com
011
O
QUE
INSTITUTO EIJVAIOO LODIESTABELECE A
NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA
LEGISLAÇÃO
24 1 fevereiro 12021
CNPJ; 15.244.114/0001-54

1

M Gmail

PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeituradommacedocostagmaiI.com>

cotação
atendimento.basuperestagios.com.br <atendimento.basuperestagios. com. br>
Para: prefeituradommacedocosta@gmaii.com

25 de fevereiro de 2021 11:14
c.p.L.

Prezados
Bom dia
Em anexo segue planilha com cotação solicitada
Att

Pedro Vieira
71-981189669
Super Estágios
atendimento.ba@superestagios.com.br

•

super t
Fstdgio
j -CotaÃÃo_Pref_Dom Macedo Costa.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000

Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

COTAÇÃO
Super Estágios

EMPRESA:
ENDEREÇO;

CNPJ:
31.374.833/0001-46
Av. Professor Magalhães Neto 1856, Edf. TI< Tower, sala 608 Pituba
Salvador/BA
Pedro Vieira
TEL.
71-98118-9669

RESPONSÁVEL:
OBJETO:

Serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio
no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.

BOLSA R$

TAXA ADM.
R$

VALOR
EST.
MENSAL

VALOR EST.
TOTAL (12
MESES)

35

1.030,00

R$85,00

R$2.975,00

R535.700,00

Superior/41i

15

540,00

R$85,00

R$1.275,00

RS15.300,00

03

Médio/6h

5

490,00

RS80,00

R$400,00

R$4.800,00

04

Médio/4h

30

400,00

R$80,00

R$2.400,00

R$28.800,00

05

Técnico/61i

5

500,00

R$80,00

R$400,00

R$4.800,00

06

Técnicof41i

lO

410,00

R$80,00

R$800,00

R$9600,00

ITEM

NÍVEL/CH

QUANT.

01

Superior/6h

02

VALOR

VALOR TOTAL R$
O orçamento solicitado
deve ser encaminhado ao
Setor de Licitações da
Prefeitura de Dom Macedo
Costa, de forma presencial
ou
pelo
email:
prefeitura dommaced ocost
a@gmail.com
25/02/2021
Validade proposta
90 dias

PROPOMOS O
FORNECIMENT
O
DOS
MATERIAIS OU
SERVIÇOS AOS
PREÇOS
INDICADOS,
OBSERVANDO
O
QUE
ESTABELECE A
LEGISLAÇÃO
EM VIGOR.

R$99.000,00
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PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeitura dom macedocostagmail.com>

Gmail

Cotação Serviços de Agente de Integração
paulo-medrado@inovar-ba.com.br <paulo-medrado@inovar-ba.com.br>
Para: prefeituradommacedocosta@gmail.con-i
Cc: Copel.dommacedocosta©gmail.com

3 de março de 2021 16:33

Salvador - Bahia, 03 de março de 2021.

Olá Manoel, boa tarde! Tudo bem?

Conforme solicitado, fazemos uso do presente para encaminhar em anexo o orçamento do serviço requisitado.
Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e esperamos poder concretizar o
negócio brevemente.

Atenciosamente,

INOVAR Desenvo'vimento Empresarial
Paulo Medrado
Gerente Administra tive

INOVAR
Recursos Humanos

Fone: (71)99119-19661(71) 3013-1004
eMail: pauk.medradonovar.ba. com. br
R. Metôdio Coelho, Edf. Prado Empresarial,
SI 604. Cidadela Salvador- Bahia

Cotação Agente de Integração de Estágios.pdf
640K

C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3646-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

EMPRESA:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
OBJETO:

COTAÇÃO
27.768.123/0001-23
CNPJ:
DOCTOR D P G ELRELI
Rua Metódio Coelho, 91 - Edf. Prado Empresarial, Sala 604
TEL.J_ (71) 30134004
Paulo Medrado

L

1

Serviços de Agente de integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio
no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.

TAXA ADM.

VALOR EST.

VALOR EST.
TOTAL (12
MESES)

1.030,00

27,00

36.995,00

443.940,00

15

540,00

27,00

8.505,00

102.060,00

Médio/6h

5

490,00

27,00

2.585,00

31.020,00

04

Médio/4h

30

400,00

27,00

12.810,00

153.720,00

05

Técnico/6h

5

500,00

27,00

2.635,00

31.620,00

06

Técnico/4h

10

410,0

27,00

4.370,00

52.440,00

SM

NÍVEL/Cli

QUANT

01

Superior/6h

35

02

Superior/4h

03

VALOR
BOLSA

VALOR TOTAL R$
(EM 12 MESES)

814.800,00

VALOR TOTAL TAXA ADM. /12 MESES R$
(Já incluso no valor acima)

32.400,00
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PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeituradommacedocostagmail.com>

Cotação Estagiários Dom Macedo Costa!!
Setor Financeiro <financeiro-saj@soulrh.com.br>
Para: prefeituradommacedocostagmaiI.com

C.RL.

((t

D M.Cr
2 de março de 2021 16:15

Boa tarde Prezado Manoel,
Segue anexo a cotação solicitada para integração de estagiários. Fico no aguardo do retorno breve sobre o processo
licitatório.

Atenciosamente,
Thiago de Souza Nascimento
Coordenador Administrativo / Financeiro
Telefones: (75) 3631-3779/9248-1493 /98848-9356

SOULRN

GonsuftoRa e DesenvoIvrnento Humano

Rua Sete de Setembro, n 330 B, Centro
Santo Antônio de Jesus - Bahia

j COTAÇÃO DOM MACEDO COSTA.pdf
201K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ n 13.827.01910001-58

C.P.L.

/ /1

Praça Cônego Jose Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3$48-212713648-2169

O.M,C,

DOM MACEDO COSTA - BA

EMPRESA:
ENDEREÇO:

r

RESPONSÁVEL:

OBJETO:

COTAÇÃO
C C NOGUEIRA ALMEIDA LYRIO-ME
1 CNPJ: 16.620.143/0001-36
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 330, CASA B, CENTRO, SANTO ANTÓNIO
DE JESUS, CEP: 44.441-614
CECILIA CAROLINE NOGUEIRA ALMEIDA TEL. (75) 9 9173-1026 1(75)
LYRIO
3631-3779
Serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio
no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.

ITEM

NIVEL/CH

QUANT.

VALOR
BOLSA R$

iÀXADM.

VALOR EST.

01

Superior/6h

35

1.030.00

R$ 66,00

R$ 38360,00

R$ 460.320,00

02

Superior/4h

IS

540.00

RS 66.00

R$ 9090.00

RS 109.080.00

03

Médio/6h

5

490,00

R$ 66.00

R$ 2780,00

R$ 33.360,00

04

Médio/4h

30

400,00

RS 66,00

R$ 13980,00

R$ 167.760,00

05

Técnico/6h

5

500,00

R$ 66,00

R$ 2830.0.0

.R$ 33.960,00

06

TcnicoJ4h

10

410,00

RS 66.00

R$ 4760,00

RS 57.120.00

VALOR TOTAL RS
orçamento solicitado
deve ser encaminhado ao
Setor de Licitações da
Prefeitura de Dom Macedo
Costa, de forma presencial
pelo
email:
ou
pre(eituradommaceçlocost
amail .com

O

SAJ, 02/03/2021

PROPOMOS O
FORNECIMENT
O
DOS
MATERIAIS OU
SERVIÇOS AOS
PREÇOS
INDICADOS,
OBSERVANDO
QUE
O
ESTABELECE A
LEGISLAÇÃO
EM VIGOR.

R$ 861.600,00

CARIMBO CNPJ e VISTO
1
1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNI°J n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

AUTORIZAÇÃO

Conforme pleito aduzido pelo Sr JAMILLE PEREIRA SANTOS, Secretário
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, venho, através do
presente, autorizar a abertura de processo administrativo para prorrogação e
reajuste do Contrato n° 170/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa e a empresa CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO, CNPJ N° 03.935.660/0001-52 para SERVIÇO DE
AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS AO PREENCIMENTO DE VAGAS
DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO
COSTA, conforme Pregão Eletrônico n° 04/2020.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus
sinceros votos de estima e consideração.

DOM MACEDO COSTA, 04 de março de 2020.

Atenciosamente,

EGNALD&PTON MOURA
Prefeito Municipal

C.P.L.

JL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

AUTUAÇÃO

Aos quatro dias dias do mês de março de dois mil e vinte e um, na Sede da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, autuei o Processo Administrativo
no 200/2021 que trata da prorrogação e reajuste do Contrato n° 170/2020
firmado entre a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e a empresa CIDE
- CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CNPJ N°
03.935.660/0001-52 para SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM
VISTAS AO PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA.
DOM MACEDO COSTA, 04 de março de 2021,

ErickBrérfioPinho Lemos
- Servidor -

C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/2021

DESPACHO

Do Prefeito Municipal
Para: Assessoria Contábil

Pelo presente, remeto tal processo a Assessoria Contábil da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa para emitir Parecer favorável ou não a
respeito do referido pedido de Aditivo, constante do Processo Administrativo n°
200/2021, conforme o que determina o art. 38, Parágrafo único da Lei 8.666/93.
Dom Macedo Costa, 04 de março de 2021.

NX
I
EGNAL'. •NMOURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ O 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C. P. L.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0200/2021

Senhor Prefeito,

•

S

Em atenção à solicitação efetuada por V. Excelência sobre Aditivo ao Contrato
n° 170/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e a
empresa CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CNPJ
N° 03.935.66010001-52 para SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM
VISTAS AO PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, conforme Pregão
Eletrônico n° 04/2020, informamos a existência de previsão de recursos e
saldos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas decorrentes
nas seguintes dotações:
301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
4.122.002.2.007 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.004.2.008 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 01
500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.005.2.017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02
701 SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
13.122.009.2.033 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS. E SERV. PUBLICOS
15.451 .008.2.032 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
901 SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV.URB. E RURAL
18.122.010.2.045 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.01910001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C. P. L.

1(6

D.M.C.

3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301 .006.2.020 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02
801 FUNDO DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.007.1.005 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO SOCIAL
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00
Dom Macedo Costa, em 04 de março de 2021.

o

Atenciosamente,

Sandiele A8'tiIas Boas
Diretora Deàartamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20012021

DESPACHO

Do Prefeito Municipal
Para: Assessoria Jurídica

Pelo presente, remeto tal processo a Assessoria Jurídica da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa para emitir Parecer favorável ou não a
respeito do referido pedido de Aditivo, Constante do Processo Administrativo n°
200/2021, conforme o que determina o art. 38, Parágrafo único da Lei 8.666/93.

Dom Macedo Costa, 04 de março de 2021.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

CP.L
D.M,C

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA
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PARECER JURÍDICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 200/2021
PREGÃO ELETRONICO N° 004/2020
CONTRATO N° 17012020
CONTRATADO(A): CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CIDE - CNPJ N° 03.935.660/0001.52
PARECER JURÍDICO
1- RELATÓRIO
O Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa solicita parecer jurídico sobre a possibilidade de celebração de
Termo de Aditamento ao prazo de vigência e acréscimo de 5,068740% do Contrato em epígrafe, firmado pelo
Município para a prestação de serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de
estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa descrito no Anexo 1— Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2020.
Constam anexados aos autos:
a)Justificativas para prorrogação e acréscimo;
b)Pesquisa de Preços;
c)Contrato;
d)Documentos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista.
e)Outros documentos.
O Contrato, firmado em 12/03/2020, no valor de R$ 804.000,00, está vigente.
A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento requer a prorrogação por 12 (doze)
meses, com fulcro no artigo Art. 57, inciso II e § 2° da Lei n° 8.666/93 e Cláusula Décima Sexta do Contrato.
Consta nos presentes autos a informação proveniente da Contabilidade de que há disponibilidade
orçamentária para cobertura da despesa decorrente do aditamento.

S

É o Relatório.
II - MANIFESTAÇÃO
Inicialmente, cumpre registrar que um serviço como contínuo depende do reconhecimento da necessidade
de permanência de sua prestação, projetando-se por mais de um exercício continuamente, de sorte que a
interrupção de sua execução é capaz de ensejar prejuízo quanto ao atendimento do interesse público.
No caso, por exemplo, de serviço de Agente de Integração, como é o caso dos autos, as cortes de contas já
firmaram entendimento de que o mesmo pode ser considerado um serviço de natureza contínua.
É patente ressalvar que a prorrogação contratual apenas poderá ser efetivada no caso de o ajuste entabulado
entre as partes ainda encontrar-se vigente, não tendo ultrapassado seu termo fina?, na medida em que não se pode
dispor do que já foi extinto e, consequentemente, não mais produz efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
C.P.i.
CNPJ no 13.827.01910001-58
.,
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
D. M. C.
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
Tem-se, pois, que a prorrogação do contrato de execução continuada está condicionada aos seguintes
requisitos:
1)adoção da modalidade de licitação adequada, tendo em vista o valor total do pacto, computadas as
possíveis prorrogações, respeitando-se o prazo máximo de 60 (sessenta) meses previsto na Lei;
2)efetivação da prorrogação dentro do período de vigência do ajuste;
3)previsão expressa da hipótese de dilação de prazo contratual no instrumento convocatório da licitação e
no respectivo contrato entabulado entre as partes;
4)comprovação da vantajosidade de preços e condições para a Administração;
. '

—JU

A licitação do serviço objeto do CONTRATO N° 170/2020 foi realizada através do PREGÃO ELETRÔNICO
N° 004/2020.
O CONTRATO N° 170/2020 está plenamente vigente, posto que ele foi assinado em 12/03/2020, com
vigência fixada em 12 (doze) meses..
A Cláusula Décima Sexta do Contrato prevê:
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA
16.1 - O Contrato terá vigência por 12 meses contada a partir de sua assinatura, podendo ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos, até o limite de 60
meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade
do contrato, conforme art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante
ao seu objeto.
Assim, tendo sido formalizado o aditivo que consta dos autos, o Contrato está vigente até o dia 12/03/2021.
Constam nos autos cotações de preços que apontam que os preços praticados pela empresa Contratante
são inferiores aos atualmente praticados por empresas do ramo, o que em rasa análise aponta para a possível
vantajosidade da manutenção do contrato, com sua prorrogação de vigência.
O art. 57, inciso II, da Lei de Licitações, abaixo transcrito, prevê que a duração dos contratos regidos por
aquela Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos contratos que devam
ser executados de forma contínua, como no caso em tela, verbis:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração Prorrogada por iquais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
JOEL DE MENEZES NIEBUHR1, sobre o tema, leciona da seguinte forma:

Licitação Pública e Contrato Administrativo. 21 ed. rev. e ampi. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 727/728.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
.-.
CEP: 44,560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
"12,6.1 Conceito de serviços contínuos
O inciso II do art. 57 da Lei n°. 8.666/93 permite a prorrogação de contratos de prestação de serviços
contínuos, cujo prazo de duração pode ser prorrogado até alcançar 60 meses e, ainda, de acordo com
o §40 do mesmo artigo, em caráter excepcional, devidamente justificado e aprovado pela autoridade
competente, por outros doze meses, perfazendo o total de 72 meses.
Antes de tratar do prazo máximo dos pressupostos para a prorrogação, é necessário esclarecer o que
é serviço contínuo.
Com efeito, em primeiro lugar, serviço contínuo, com escusas pela obviedade, é espécie de serviço,
o que se caracteriza pela obrigação de fazer. Aliás, essa é a distinção fundamental entre serviços e
compras. Os serviços revelam obrigação de fazer ao passo que as compras desenham
obrigação de dar. Ocorre que há muitos contratos de fornecimento contínuo, isto é, de compra de
coisas realizadas pela Administração de modo continuado, como sucede com combustível, gêneros
alimentícios, material de expediente e outros objetos. Tais contratos não se subsumem ao conceito
de serviços contínuos porquanto, pura e simplesmente, não constituem serviços, porém compras. Em
vista disso, tais contratos não podem ser prorrogados, pelo menos não com fundamento no inciso li
do art. 57 da Lei n°. 8.666/93.
Em aborda qem inicial, serviços contínuos, como o próprio nome revela, são aqueles prestados
sem interrupção, sem solução de continuidade. Portanto, serviços que são prestados
eventualmente não são qualificados como contínuos.
Todavia, para qualificar serviço como contínuo não é necessário que o prestador do serviço
realize alqo em favor da contratante diariamente. Por exemplo, serviços de manutenção de
bens móveis ou imóveis são qualificados como contínuos, muito embora não seja usual
necessitar os préstimos do contratado diariamente. Então, a riqor, serviços contínuos são
aqueles em que o contratado põe-se à disposição da Administração de modo ininterrupto, sem
solução de continuidade. Em vista disso, pode-se dizer que, em reqra, os serviços contínuos
correspondem à necessidade permanente da Administração, a algo que ela precisa dispor
sempre, ainda que não todos os dias."
O próprio Tribunal de Contas da União2 conceitua serviços contínuos, da seguinte forma:
Serviços Contínuos - aqueles serviços auxiliares, necessários a Administração para o desempenho
de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja
contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.

Para MARÇAL JUSTEN FILHO3, o conceito de serviços executados de forma contínua está ligado ao
atendimento das necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no
futuro, vejamos:

1

Manual de Licitações & Contratos Administrativos. Orientações e Jurisprudências do TCU, 4' edição, rev. ampl e atualizada, pág. 892.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14' Edição, São Paulo: Dialética, 2010, pág. 727.
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"A identificação dos serviços de natureza continua não se faz a partir do exame propriamente da
atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da prestação contratual. A continuidade do
serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o
dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo
atendimento não exaure prestação semelhante no futuro.
Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades de menor relevância (tal como limpeza, por exemplo). O
que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um
serviço.
(...)

A reqra da prorroqabilidade não se vincula à importância do serviço, mas à previsibilidade da
existência de recursos orçamentários para seu futuro custeio. Lembre-se que o dispositivo do
art. 57 vincula-se à disciplina orçamentária. Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade
permanente e renovada, poderá ser contratado com previsão de prorrogação porque se presume que
sempre haverá inclusão de verbas para sua remuneração no futuro. Logo, é perfeitamente possível
que um serviço contínuo não apresente maior essencialidade - tal como se passa, sob certo ângulo,
com o serviço comum de limpeza."
Assim, serviços contínuos correspondem à necessidade permanente da Administração, a algo que ela
precisa dispor sempre, ainda que não todos os dias, como é o caso do contrato em comento em que o objeto
contratual foi caracterizado como serviços que seguem uma rotina continuada.
A Lei de Licitações, também no seu art. 57, §1 O prevê que os prazos de conclusão dos contratos admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, quando ocorrer:
Art. 57(..)
§ 11. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entreqa admitem
prorroqação, mantidas as demais cláusulas do contrato e asse qurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:
1- alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
(...)
$ 2 0. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.
Verifica-se, portanto, que havendo previsão no contrato de prorrogação de prazo, fundada no art. 57, Inciso
II e §11e 21, da Lei de Licitações, e levando-se em consideração que o Contrato e ainda não tiveram o seu prazo
de vigência expirado, é possível a formalização de Termo Aditivo com o condão de prorrogar-se a vigência pelo
tempo solicitado.
Veja como o Tribunal de Contas da União decidiu sobre a matéria:
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"Deve ser observado atentamente o inciso II do artigo 57 da Lei n°. 8.666, de 1993, ao firmar e
prorrogar contratos, de forma a somente enquadrar como serviços contínuos contratos cujos
objetos correspondam a obriqações de fazer e a necessidades permanentes" (Decisão n°.
1.136/2002, Plenário, Rei. Iram Saraiva, Órgão Julgador: Plenário, Sessão: 04/09/2002)
Apenas prorrogue contrato com fundamento no art. 57, inciso li, da Lei de Licitações, por iguais e
sucessivos períodos, quando se tratar de prestação continuada de serviços.
Acórdão 100/2008 Plenário
Veja como o ilustre doutrinador JOEL DE MENEZES NIEBUHR4 explica o tema:
"O período igual a que se refere o legislador não diz respeito ao prazo inicial de duração do contrato.
Por exemplo, imagine-se que o contrato de prestação de serviços contínuos tenha sido firmado em
10.07.2007. Ele, de início, de acordo com o caput do art. 57 da Lei n°. 8.666/93, não pode ultrapassar
31.12.2007, porquanto está adstrito à vigência do crédito orçamentário. Dessa maneira, o prazo inicial
do contrato é de seis meses. Pois bem, até o dia 31.12.2007, se for o caso, o contrato pode ser
prorrogado, de acordo com o inciso II do mesmo art. 57, por iguais e sucessivos períodos. Isso não
significa que ele tenha que ser prorrogado por apenas seis meses e, então, sucessivamente,
até alcançar o limite. Ocorre que período igual é em relação ao caput, ao crédito orçamentário.
Daí que, conquanto o prazo inicial do contrato seja de seis meses, no dia 31 de dezembro ele
pode ser prorrogado para o exercício seguinte inteiro".
O Tribunal de Contas da União entende que não é necessário que o prazo inicial do contrato obedeça ao
caput do art, 57 da Lei n°. 8.666/93, haja vista que ele pode ser firmado para além do crédito orçamentário, conforme
Decisão n°. 586/2002, da 21 Câmara do TCU.
Desta forma, conclui-se que é viável o enquadramento dos serviços de Agente de Integração dentre aqueles
a serem executados de forma contínua.
Quanto ao requerimento de reajuste de 5,068740% o Contrato n° 170/2020 prevê:

a

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
2 1. 1 Caso o contrato seja prorrogado, os valores contratuais poderão ser reajustados
anualmente, a contar da data da proposta, utilizando-se para tanto o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor— INPC do IBGE, em conformidade com o disposto no art. 50 do
Decreto no 1.054; de 7 de fevereiro de 1994, com base a seguinte fórmula: R = V (1/o/lo), onde.
R - é o valor do reajuste procurado;
V - é o valor contratual a ser reajustado;
- é o Índice relativo ao mês do reajuste; e
lo - é o índice relativo ao mês de apresentação da proposta.
'111 CONCLUSÃO

Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2' ed. rev. e ampi. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 727/728.
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Relativamente ao processo administrativo considera-se que ele reúne os elementos básicos exigidos pela
legislação aplicável para prorrogação contratual e acréscimo, razão pela qual somos pela inexistência de óbice na
celebração do aditamento, pelo prazo e porcentagem solicitados ao Contrato n° 170/2020, cujos quantitativos,
preços finais unitários e total constam na Proposta Contratada, nos termos do art. 57, inciso li da Lei n°. 8.666/93.
Face ao exposto, a presente análise fica restrita aos aspectos jurídico-formais, no qual, opinamos pelo
prosseguimento do feito, devendo a Administração observar, no que couber, as recomendações constantes do
presente opinativo.
Deve o Termo Aditivo a ser formalizado, após verificação da manutenção das condições de habilitação, ser
publicado no prazo previsto no art. 61, Parágrafo Único da Lei n° 8.666/93.
Segue em anexo Minuta do Termo Aditivo devidamente aprovada por essa Assessoria.
É o parecer.
Dom Macedo Costa, 04 de março de 2021.

A
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MINUTA DO TERMO ADITIVO
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MINUTA
ADITIVO AO CONTRATO N°
QUE ENTRE Si
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA E A EMPRESA
O

/20

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro, Dom
Macedo Costa, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EGNALDO MOURA
PITON, brasileiro, solteiro, agente de saúde, portador da Carteira de Identidade
n° 08.168.805-90 - SSP/BA e inscrito no CPF n° 945.616.725-91, doravante
Empresa
a
denominado
CONTRATANTE,
e
pessoa jurídica de direito privado,
, com sede na
inscrita no CNPJ n°
neste ato representado na forma do seu Contrato Social, pelo Sr.
,
(estado
(nacionalidade)
aqui denominada
civil)
e CPF n°
, disposições
/
CONTRATADA, com base no Edital da
/2020 resolvem
da Lei n°. 8,666/93 e do Processo Administrativo n°
para SERVIÇO
celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n°
DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS AO PREENCIMENTO DE
VAGAS DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
MACEDO COSTA, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
passa a vigorar com aditivo de prazo até
O Contrato n°
/

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR O valor total estimado deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas a
de
prorrogação
do
contrato
é
R$
)
(
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei n° 8.666/93 e demais leis aplicáveis.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

C. P. L.

D.M.C.
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Permanecem inalteradas as Cláusulas e condições não modificadas direta ou
indiretamente por este Instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do
extrato deste ADITIVO DE CONTRATO no prazo de lei.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro de Dom Macedo Costa - Comarca de Santo Antônio de
Jesus— Bahia para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste Contrato que não
sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com prévia renúncia de
qualquer outro.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias
de igual teor, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Dom Macedo Costa, em

de

de

EGNALDO PItON MOURA - PREFEITO
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - CONTRATANTE

- SÓCIO ADMINISTRADOR
- EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

O. M C.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/2021

DESPACHO

Do Prefeito Municipal
Para: Diretoria de Licitação e Contratos

S

Após analisar a solicitação do que se refere ao Processo Administrativo n°
200/2021 e resposta positiva da Assessoria Jurídica e da Assessoria Contábil
da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, autorizo ao Setor de Licitações
e Contratos a confeccionar o termo aditivo de prazo contratual e reajuste de
preço da empresa supracitada, no que determina as normas de Licitações e
Contratos Administrativos Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dom Macedo Costa, 04 de março de 2021.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

C. P. L.
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10 ADITIVO AO CONTRATO N° 170/2020

QUE ENTRE Si CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
E A EMPRESA CIDE - CAPACITAÇÃO,
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO.

.

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Cônego José Lourenço, sino, Centro, Dom
Macedo Costa, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EGNALDO MOURA
PITON, brasileiro, solteiro, agente de saúde, portador da Carteira de Identidade
n° 08.168.805-90 - SSP/BA e inscrito no CPF n° 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa CIDE - CAPACITAÇAO,
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 03.935.66010001-52, com sede na Rua Dr. José Peroba, n°
325, 1° andar, STIEP - Salvador - BA, representada por seu procurador, Sr.
Amobio Cunha Freitas, RG n° 03678066350/Detran/BA, CPF n° 027.174.11550, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Eletrônico
no 004/2020, disposições da Lei n°. 8,666/93 e do Processo Administrativo n°
200/2021 resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 170/2020,
para SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS AO
PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Contrato n° 170/2020 passa a vigorar com aditivo de prazo até 12/03/2022, e
reajuste de valor de 6,21 6310% sob a taxa de administração.

41

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR O valor total estimado deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas a
prorrogação do contrato, com o reajuste, conforme Cláusula Primeira, é de R$
805.344,00 (oitocentos e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei no 8.666/93 e demais leis aplicáveis.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as Cláusulas e condições não modificadas direta ou
indiretamente por este Instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do
extrato deste ADITIVO DE CONTRATO no prazo de lei.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
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Fica eleito o foro de Dom Macedo Costa - Comarca de Santo Antônio de
Jesus— Bahia para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste Contrato que não
sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com prévia renúncia de
qualquer outro.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias
de igual teor, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Dom Macedo Costa, em 12 de março de 2021.

EGNALDO PITON MOURA— PREFEITO
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - CONTRATANTE
Arnóbjo C. Freitas Júnior
CPF: 027.174.115-50

AMOO CUNHA FRE

TESTEMUNHAS:
CPF:

.

oGO..3- o

CPF:,-,

7.çz

5— EMPIESA CONTRATADA

C.P.L.

