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PRÂ’ÇA‘ HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
^*C'-N'PVJ n0 1 3.982.640/0001-96' 
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'.i‘ Fone: (77) 3452-4311
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: DÍj^A^&uSlVI«iii(^^Suanãmbi 101

Fundamento no Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017 
e Lei Municipal n° 1.257 de 26 de setembro de 2019.02 .

s
NOME PREÇO TOTAL PRAZO /ENTREGA

01 ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE R$ 96.000,00 12(doze) meses

:gSfg
CNPJ./CPF.
14.788.244/0001-95ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE

ENDEREÇOS:

Praça Josafa Moura, n° 98.

Bairro - Bom Jesus

Guanambi - BA

Valor Total

R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo pagos em parcelas mensais de R$ 8.000,00(oito mil reais).

/
p

Objeto: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de 
laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE.

Com recursos à conta da seguinte atividade:

Orgão:08 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade Orçamentária: 44 - Fundo Municipal de Assistência Social

. Projeto/Atividade: 08.244.0006.2.055 - Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social 
Projeto/Atividade: 08.244.0006.2.052 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - Subvenções Sociais 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00000.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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HOMOLOGAÇÃOASSESSORIA JURÍDICA

Guanambi-Babia, 06 de novembro de 2019.
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JAIRO SID.VEIR/ MAGALHÃES 
Prefeito dqA/lunicí )ii de GuanambiAdriai arques 

isessortí Jurídica 
'OAB/BA N 16.243-----
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90- CENTRO 

CNPJ n0 1 3.982.640/000 I-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefox:*77 3452-4301

PROCESSO N°.DATA
30/10 /2019 /SOLICITAÇÃO DE DESPESA

(campo preenchido pelo departamento 
de lldtaç5o)

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Assistência Socialc

A
M

INTERESSADO: 
(Nome do 
Secretário)

p José Francisco Cardoso de Castro Donatoo
1

c
A
M AQUISIÇÃO: Serviçop
o
2

C
A

Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com 
intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE.

OBJETIVO/
JUSTIFICATIVA:

M
P
O
3
C

ESPECIFICAÇÃO 
DO PRODUTO OU 

SERVIÇO:

A
M

Conforme Justificativa de Chamamento Pública anexa.p
o
4
C
A PRAZO DE 

VIGÊNCIA DO 
CONTRATO:

M 12 mesesp
o
s
c PRAZO DE 

ENTREGA DO 
BEM/SERVIÇO:

A
M Após assinatura do contrato.p
o
6

VALOR
ESTIMADO PARA 

AQUISIÇÃO 
/SERVIÇO, 

CONSOANTE 
COTAÇÃO DE 

PREÇO ANEXA:

c
A
M
P
O
7

C
A

ASS. DO 
SOLICITANTE:

(Secretário)

M
José Fran rdòso de Castro Donato

Secretário Municipal de Assistência Social
p
o
8

C \AUTORIZAÇÃO 
DO CHEFE DO 

PODER 
EXECUTIVO

A
M
P Jairo Silv 

Prefeito do n/u
Hrcr I /Tágaíhães 
licfp jpe Guanambi

o
9

V PREENCHIMENTO PEU CONTABILIDADE (Pode ser preenWiidi neste campo ou em offdo anexo)
' .. A présente despesa atende às exlgêndaVdw arts. 15 á 17 da LRF / ' "

• .. • • • ' •• . \ ' ■ "

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSÍSTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PROJETO/ATIVIDADE: 08. 244.006.2055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIALDE ALTA COMPLEXIDADE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.000000.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

.... .
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DA

c
A DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:M
P
O
9

C ASSINATURA P/ 
ENC. DO 

PROCESSO (Ass. 
e Carimbo)

A
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O
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Aòs 13 -(trôae) efetó ao rtífts tt» agosto âè 2019, àe 14haaoin, na sala de 

reunifies da Piwwotoria Regional de GuanàrrÁi, tocaBzado nd énf«fBÇo constante no 

rodipê da pégina. pekj praeemo Irwtrumento, ha fdWia.dp» arts. 128, Ui da Constituição 

Federal; Io, IV e 5°, fS» todos da tei 7.414^/85 - Ut de AçAS Civil PúbUce; 
artigos 14 da Resoluçao n. 23/2007 do Conselho Nacional dO^MIWsWriô Públloo - CNMP 

6°,' IH, bèm corno, no art, 33 da 006/^000^^ SMpérior do
Ministértó PübHco dà iCSMIiVftA, de uro lado d ai^eSTÊRm^^ ^ Do ■

1 ‘ ’ f. r\ ’J' * * '* ' f '• *' ' 'd ^ * . ’ * . ' ' *

ESYADÒ pA - BAHIA por rtigtié da. Promotora da JWiliçt ii^afíífinaclo; doravante 

denominado Congafomtlrola. e de outrd ^ lado' a; A^ÓtiBIAcAt!» . OE
.................. ^ .jlipyiqa-ijqifaiqb''déta^latradji no •

»aâe..ns>lbnÉÓ!a. 98, Bòm Jesus,
Guanambi/BA, rem^awtada por sua Admirnstradoía/ProBiclferiíe, a Sra Q2ÍAIB SANTOS 

SOUZA, brasileira, viúva; portadora do RG n, 2 405.S(30, SSR/BA e do CPF n 

161 ' iéakteí»te;;- te’’:Práça .:-'Jpsatt -Woérli;'. ‘rt.. ''.'ÀB, ^lljflitrrQ Bcfm Jesus,

Guanambi/BA; e, d Ü

e, ainda,

e

CNPJ n: lA.t^aA^bóèíl-àè 4 com

$#!&oa jurídica dé direito público 
reolâtréda na^ôNRJ d. l3Í»^.e4i^dO^&e Henrique

reira Donato, tr° 90, Gentro, CHP 46.4$(W)0(í; dfúanèrnbi/ÊíA; representai P«'o set
ino

••i
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. 1* Pramotorfa cte Justiçá de &pmnambi/BA
Defesa do Idoso e da Peésoá com Deficiência%

S

Prefeito, o Exmo. Sr. JAfRO SILVEIRA MAGALHÃES, bras^irp, pasapo, nascido em 

16/1/1965, filho de José,, Teixeirà.'Mag^lhftos e Janice Fernandes S^veira Magalhâds, 
portadpr do RG h; 017Q736 P2 ,$SP/BA e do CRF nr M$,zn.75$-Ç#r rpdidente'na Rua 

Otávio Mangabeirâ, 486, Casa, Beia Vista, Guanambi/BA. podendo ser encontrado 

também na spde da Prefeitura Mwnicipai de Guanambi/BA, localizada na Praça Henrique 

Pereirèr\_90, Centro, Guanambi - Ba. ora denominados CompfOtnissÃrios, 
celebrarn este compromísso de ajustermento, conforme as cláusulas e condições adiante 

expostas: ,

• v
CONSIDERANDO que. nos termos dos artigos. 127 e 129, II e III, da 

Constituição Federal, incumbô ào Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos 

Poderes Púbticòs e dos serviços de relevância pública aos direitos asségürados na 

Conôtitúíçãó e a defesa da ordem jurkfica, do regime democrático e dos interesses sociais
' . . ■r ' ' ...

a individuals indi
f

t '•

T i:

CONSfOERANDO que a Lei Orgânica Nacional do Mtáfaljkio Público, n° 

8.625/93, diépõe èm seu art? 25, VI, que^incum^e ao Ministério Público exercer a 

fcscali?aç&Q dpS estabelecimdnft»8 que ^briguem idosos: .
CONSlOERy^NdO que compete áo fstònistérib Púbtico inspecionar as 

entidadés.púbtioelà e particulares de atendimento e os programas dia que trata esta Lei, 
adotando de BtPÒtp a$;-iDe^(íÍMi- .adrvtiniátrátiyas- Ou judicial à remoção de

irregularidades porventura venfiçadas, çonforme preceitua o artigo 74, inciso VII, do 

Estatuto do idoso;' , .
CONSIOÊRANpp o disposto no artigo 230 da Conètituiçáo Péderal que reza 

ter à família, a soçiedade e ò Èstado o dever de amparar «is pessoas idosas, assegurando 

sua participaçào na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
T

lhes o direito á vida;
V4' .

ÇONSjDERANOG que uma das diretrizes da Polítioa Naçional do Idoso (art. 

4a, VIII da Lei 8.843/1994) é a priorizaçâo do atendimento do idoso em õrgãos púb|icos e 

privados prestadores de secyiços, quando desabrigado e sem familia. devendo receber do 

EstadQ/Erttidades uma a^si^t^ncia asilqr condigna:
;

■*i
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WttWMi^POBUCO
iSOiETOÔÓCAttAWlA >

1* Pramotmia de Jtf&t/çfl de GusmmM/BA
Pefiesa Oo /«toso «<to Pessoa eom O^ficiência

•r .

COHSTOCRAHDO que a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por sua
• * * t *. f

vez, tríttwu cfô torma exauativé a linha estabelôcjda pelà ‘Cònatitiwçâo Federal, inclusive 

expressandõ quanto a primazia dá cdnvtvêricià fanUtiar e cofnunitárte, corno se 

exempWficá atiaKfás do artigò 3* e seu parágrafò único, idciso uak: &Ê òbrigaçêo da 

família, da cnmontdada, da socradadé a do podéf púfrfiQo ass&gbraf ao idoso, com 

nbsokAà DriõrtâadG. a efottvaçÇQ do diralto à yida, é saúda, á atirmrtía&âo, à Bducaçào, à 

outturn, ao oafeporte, m tez&r, ao trabalho, è pidadan/a; à tihbrfade, à digntdadé, ao 

respeito e à cxnwivéocia familiar a é&nunHúrta. Parògrafo ártico - À yarattti* de phoridade 

compreenda: V prioti&çto dé ateúdlmabfy dt> p6? sfa pf##ià fèmftia, e/h 

detrimento do atèhdimènto asitér, exceto d&$ due rrSfy a possuam ou càreçam de
condições de manutenção da própria sobrevivência "

CONSIOERAMQÇ) que a Let OrQântea ^da Asstçtatee- iSÒÊial - LOAS (Lei n0 

8.742/1993), eín^eu artigo 2 o .íncíiso L prêvê qué "s
proteção é ô màtiertiídadè, à inffytciç; ã adotèacãbefàe è tiatítoa*-;

COMSIOERAMDO d disposto ria Nâirrra C^áfteiqtôrial a^élca ? Sistéma único 

da Assistência Soctot (Í^OB - 9ÚAS / ^)05) ptte tept como tán dos p^nicfpios da Proteção 

Social deAssistência SociàV ambtricialktoclesocto^amlira^qúodotérfriiriaque ''afamílie 

deve ser qpçwsttftá tàrsô/idições pèrà 'msjfónébPà&seú suefántó, na guarda e
na educação de suas criOriças é adolescentes, ifem comô na pro&çBó daeéü* fdóaos e 

portadcrea de deficténcim*,
COftólDERAN€>p, portanto, que a ünriar iòOaí nortêàdora da proteção social 

do idoso 4 a pòIftkM.de nfto asilàrrierito, 'prtefearido^ae á cphvjvpnfaia/do Idoso no âmbito 

farriiliar^mentendorse :seus'^'riouipe'^ patfttoSpp^'-JuriCdii wíiarikt&âs'.-
CONStDCRANOO, contudo, que é fãmítta riio é una céiula solta no 

contexto, dai a própria Constituição Federal também estábplècer, etVi seu artigo 226, que 

“a família, base da sóciedade, tém especial pmfeçãõ dô Çsfôrto^.
CQNSI%RANOO que a pc^itica de priórizaçãó de convivênçia do idoso 

junto à sua família pressupõe também a responsabílidade iepat do Estado na suá 

viabHteaçao ^ promocáo. o que passa, naturatrpenté, pelo que'W pode ‘denominar de rede 

social de proteção.

t3
F15_. Çlh.—rn— £PR0C:E\-VÒf)O

s - MP4|
VÍiT“

%
<

ASS.
'T



r ; * »

1 * Promotorte de Justiça de, Guanambl/BA
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência

• >
!

\

CONSIDERANOO que o Decreto n° '\.948/961 que regulamentou a Lei n° 

3.842/94, em'seu artigo 3°, definiu oor modalidade asilar o, atendimento, em regime de 

internato, ao idpso (sem vincufo familiar ou sem^ condições de prover à própria

oubsistênde de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde 

e convivência sociaL aduzindo, áínda,; que a assistência na modaKdâde asilar ocorre no 

caso da inexistência do oniOp famifíar. abandqho carência de reqursos financeiros 

próprios ou da própria farr|Hia; v
CON$l.t)6RANpO também qge em seu artjgo 17, parágrafo único, o referido 

Decreto expressamente previu que o irfoso que n^Q tenhq mfeios de prover a ,sua própria 

subsistência, qye não t^nha farpHia oq cuja familia nâo ten^a condições dé prover a 

manutenção, terá q^se^ufa^a a a^isténçie asiiar pelg União. pelos Estados, peto Distrito 

federal e pelos Murfeipigs! na fôrma da lei;
. CONStDERANÇiO, nessa linha, que o artigo 10 da Po&ice Nacional do

idoso, estabeleceu. comó çsompêtôncia dos órgáps e entidades púbhoos na área de 

promoção e assistência social os estímulo à criação de incentivos e de alternativas de 

atendimento ao idpScL dentreetes, as Oasas-Lar;
, . CONSIDERANDO que o Muntcipio de Guanambi não oferta um lõçaí próprio 

de abrigo , púbiípo . destinados à pêsspa^ abárKkmadas, Wosos deficientes 

desempenhando este papel a ASSQCIAÇAQ BENEMÉRITA DE CARIQADE LAR DOS 

VELHINHpS;

sua

i s

9

V

CONSIDERANDO que, após inspeções realizadas por esta subscritora, 
Qon^»tou-se que á relerida ASSOCIAÇÃO* ém que pese desempentiçff yrrt papel relevante 

em nosso município, -vem vdescutnprindo, de forma reiterada, as normas que 

regulamentam as Instituições, de Longa Permanência, ©speciatroente. no que tange à 

escassez de profissionais específicos, aümentação inadeqUada, ausência de plano 

individual de acòmpanhamento é rpá administração financeira;

CONQIDERAMpO que, etüalmente, há 54 (cinquenta e quatro) internos, 
dentre idosos-e deficientes, ábirigedos ha ASSÒGIAÇÂO BÇNEMÉRtTA DE QARIDADE 

LAR DOS VELHÍNNQSi. qyê, em sua maioria, recebem benefícios 

assistenciaís/prevídenciános, gerando, aproximadamente, receita mensal'* superior a R$
v

4✓
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MtNlgTftfcfOtffBUCO
DOeõlWKXBA^AHtA Ia Promofori» dè Jufttça do Gu&namW/BA

Defesa dó lcftfsd e da Pessoa com Deficiência

45.000,00 (qMàtenta e cinco mU rêai^), mais R$ 7.146,00 taffe'mft;■ céMto^iiÍMafõríla. reais) 
de répassós ddá Fundos Federai, Estaduát e 'Murticípdl (PtifisS, FÉAS e reoptectivas 

contrapartidas Muhk%aís - fi. 300), somadas-ás doàçõo» pelo título
de capitalização “ÓURO BRANCO", renda tncorppatlVM, poríanio, còót as constantes 

denúncias de maus-tráftps apé/idosos’ ofe'rtá rhadfNtiaàs Wé5eà^sa''de-alimentaçao, além 

do quanto consignado ho Ofició n. 34/20t8 do Consèlho t^unicrpel tio Idoso e do Portador 
de Deficiência, dando cdnta da precariedade da higienizaçâo nas dependências dó 

abrigo, ausênçia de nutridòriNsta no quadro de functonários da unidade. escassez de 

profissionais cuidadorçs, ausêricia de ài^rioé índ^iduais nós òon^fiòriòfe dos internos, 
dentre ôutros; i

CONSIDERANDO que Soficitapo ao'Dépaftamentd da Viguiânda Sanitária 

Municipal de Guanambi á realização dç Vistoria /lnapeçâd, na menbtonadâ entidade de 

tonga permártêndâ restou apontàdá inúmeras desconfòrrnídádes, à sabór! licença 

sanitária com data de va&Jàdé expirada desde 16/01^017, ausWícia dè sabfto líquido e 

papel toalha, ausência de ralo escamoteáveí ;na urrtdadè; dè diuVeíros, fluxo de
limpez» inapropriado, ausência de' carriimóô dè JM|^ ausência de
identificação a excesso de tòtaçao nos dormitórios, portès e jérieteè dèsproVidas de tela 

para proteção de vetores e pragas urbanas, janetS cóm vidfo estHháçado além dè 

acondlcionamènto incorreto dos alimentos, aúsénoáA dé ptohó de gerèíicVamento tíe 

resíduote em sèrvlçq de saúde (fls. 575/576);
CONS3DERANDO que, no dia 27/07/2010, à énfèrmeHa fis^^ dó ÇÓREN 

BA, Subéeçêo ót^ambi, oXSmeiA DE AtMEÍDA*Nfe/Eí5, CoRÉN/èA: 404>27-ENF 

após reàlitar irispeçôb “in foc<^' ria ÀSSÒCIAÇAO BEREMÊRltA ÓE ÒARIDADE LAP 

DOS VÉLHINHÓS cônfeccionóu ò relatório dé fis 311/314 nótfciando inúmeras 

irregularidades, a saber> número reduzido'de pfófis^on^ Pè^ áfdnttef a demanda da 

assistência Oe enfeirnagem; ínex!Stêrvcia de enfermeiro na instítuiçflo, contrariando a Le1 
n. 7.498/86; aòsênctâ de registros nos prorttuários dçs âbrigacios/além de informações 

desorganizadas; situação vacinai desatualizada dos intemos; desatualizaçao dos 

impressos referentes a aprázaménto e checágem dos médicanlentos de cad? 

idoso/deficiente; ausência de regimento interno, manual de nòrmas e rotinas e protocolo
;*

5
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1a Promotoria de Justiça de Guanambf/BA
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência

operacional padrões-POP's, £lém deioexistência de Plane de Atenção integral à Saúde 

dos residentes; pçr fim, compartilhamento de materiais de higiene -e roupas pelos 

dosos/deficientes, o que propicia o risco de contaminação e proliferação de doenças 

contagiosas e infecções* de pele. entre os abrigados;
CONGtDERANDQ que, no dia1o/10/2018, a Assistente Social REA SILVIA 

RODRIGUES TEIXEIRA rèaljàou visita, entrevista è acompanhamentos dos
nternos do abrigp ASSOCIAÇAO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DÓS VELHINHOS
3, ao final, elaborou o relatório social de fis. 315/322 apontando dentre, as inúmeras 

irregularidades, ainda, nãp citadas acima: a ociosidade dos abrígados acamados em razão 

da inexistência de projetos è programas institucionais; ausência de . acompanhamento 

regular e periòdicb dos internos peto PSF do bairro; ausência de medicamentos 

dispensados pela Seçr^taría Municipal de Saúde; saúde debiHtada dos idosos abrigados; 
carôncia.. afetiva;-núi^ro',coh||tjdef<êyel de idosos e deficientès acamados sem qualquer 

assistência fisioipbâplGa eindíviduafeadf;
CON$K>£RAMOp o quanto, documentai às fl$. 328/52Ó, referente à 

avaliação murtidisciplinar, reajizada pelos profissionais ANDREZA LIMA SILVA 

[enfermeira); FERNANDA HORA DÁ SILVA (nMtrícionia^) e JESSICA VSÁNA GUSMÃO 

(fisioterapeuta)/ JQRDANA MARIA PEREIRA MONÇÃO (farmacêUtioa) ê Nayara Gomes 

de Souza Figuèredo (psicóloga); em cada idoso e deficiente abrigado;

CONSIDERANDO que em inspeção realizada por esta subscritora, no dia 

06/05/2019, restou comprovado^que dezenas de internos apresentàvam problemas na 

pele, que em consqtta reftüzada no local pela médica viriçulada ao PSF do bairro Paraíso, 
Dra. ÉLIOE DYANp ARAÚJO PRADQ DOS SANTOS FONSECA, restou diagnosticada 

corpo Escabiose (sarna)* além, de restar configurada: a oompleta ausência de 

comprovarão escrituréria das receitas e déspesas da ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE LÀR DOá VELHINHOS, entidade sem fins lucrativos que recebe recursos 

públicos; ausência de prograrnãs inscritos no Conselho Municipal da Pessoa idosa; 

ausência de plano de atendimento individuàlizado clo residente; ausência de plano de 

atenção integral à saúde do idoso, dentre outros;

A
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CONSIDCÍflANOO o direito ao rèspfejt© aoldoao coovteté ha jnvioíabiiidade 

da integridado flsicâí, pôíqtiica e mofai, abráo^wwld a ^aaeryaçôo da imagem, da 

identidade; éá -éutpnotiiipi, ;devvaiofès,' kk#» e crençai dos ^itópaços e dos õbjetos 

pôssoais, bete pòmo è dévef de todos ^eter á salvo
de qualquer trafeménto deaúmàno, vióiehto, aterron^aqte, vexatório ou constrangedor, 
conforme reza do artigo 10, paragrafqs Z0 e 3° do Estatuto do ldoso, firmam ás partes o 

seguinteAjuátarrteted de Ôonduta:
5.

CUÁUSULA mum** P MUNICÍPIO DE GUÁNAMBI compromete-se 

repassar, átravès de^convêntoftemiq dé Cb^èrá0òi á >^CCtó^p 0^ DE
CARIDADE LA^ DOS VfetHINttós e deteve kvm^ife longa Pérmahénòia que 

vierem a ser constituídas, deadje que s^n fipfe qWabribuem peásoas ldosas e

deficientes proVènieryttos ,da clflád» de Guafiémbi; apâtódéa fwy^tefefidô'município, desde 
que ateedám: óa’ çrltértòa.W á'>^hteeeÍatti^éiBi^;'Oá (oit

mil) reais, sé Oôtear bom dtó 3Ô <trtntat^^«dòfi; (dS^Wi») Nréfe, fee contar
enfre 3f (terita • ute) á 4ô j(quátóntá e clnteo) è^^ÍKtóá;:''l^ mi1'
reais, se contar çom-dè^aateniNie;'ée^;it^rlâíiW(Giat,demèfinefetedededué 

rhefemae : pòesam gáririfer; a' cohtraftaçiâo Idóát. 4>^Wófe í pela legiqlapad
peftmerite. s;

CUfcWUtÀ SfeSUNDA; O MUNtQÍPlC DÊ OUANaMBI cOmptomete-se a 

empreender- 'éettidoa teo -''aendefá' 'efabmv um atóv- nexteMNp. ertãidb^' .dUHâptlófhdõ o 

política murtictpal-.para' abHpeá)tftótóuiç<tós de Itetga 'n6*''.fc«JNfClPlõ'Df
GUANAM0t,noprazomáxTTOO(Jè 12<dow)meseá.

Parágrafo úÀico. Referido ato. dentre outrasfuhçpás, deverá fixardiretrízeíj 
e metas a serem oimipddas pe16» abrigos; imporé eiábd^Sb dò plano de trebalbo dark 

Instituições dé üxi&à PefmartónçiB pára1' Idopóé - IéPÍs;'fctótó o; número máximo do/ 
vagas; impòrá a Obfígaçôo de fifecafizaçao das ^rfws^ pfèrtádáfe peto Município dó\ 
Guananibi ás tasttariçáes de Longa Pdrrnénêoc^í rr ltP; exigirá a ^Étooraçáo de projeto do ' 
capacitação e planejerndntò na área gerencial pata os gástorès das eteklades asilares 

seus funcionários e outròs que se fiíTerém necessários.
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ClAUSULA TeKcEIRA, Rer^ facüitar a fi&cpitizai^ãô pòr parte dos Órgãos
. * v * • # .y ' \ * •

^Conselho Municipal do Idoso,, MirMstério PúbHco e outros) dos reoursos, pessoal ou
‘ , ' ' < •

verbas públicas destipadas à rbãhútenção das entídadeswde longa pérrr>anência sem fins 

ucrativos, o Murticípio te Quabàrnbiv Oompromete-se^ praferancialmente, a centralizar 

odos os convônidsAermos de cooperação destinados às Instituições de Longa 

Permanência. f

CLÁUSULA QUARTA. O MUNICÍPIO D£ ÓUANAMBI assume, por esse 

instrumento, as seguintes obrigações: a) garantir o direito à assistência social, na forma 

de .a^rígamantò, para as pessoas idosas e deficiehtes qpte estejam em ^ituação de risco, 
sob a condiçãb de desassistidas, abandonadas, sem família ou sejam vítimas de violência 

doméstica, precisando ser abrigwdas. para tánto disponibilirando, no p^inímo^lO vagas na 

AS$OCIAÇAO BÊNEMÉRITÁ QE CARIDADE LAR D(0$ V^LHIWHOS (ou querri lhe faça 

as vezes), até que ‘SôjaofertadQ abrigo público múi>icipál>.ae asstmaçbar cpnveniente, 
arcando com o valor dê, ,'nò' 01. {um). para cada tótoso/deficierrte
abrigado; b) no opço de se dltrapassor esta oota^ o Municipio de Çuanambi deverá 

analisar caso à çapp é,; com a< ciência deste órgão ministerial,'dar o encaminhamento 

através da oferta de outros mefps dé amparo social, conskterandp quê, enquanto .Ente 

responsável pela expcuçâo da polttioa de assistência Social. nãp poderá se negar em 

ofertar: o serviço de acolhimento a estas pessoas; c) fornecer, por tampe indeterminado 

^ mensalmente, 100 (cen^) fraldas descartáveis á ASSOCIAÇÃO BÇM^MÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHÍNHÓS, conforme compromisso assumido na Ata de Reunião 

anexada àfl. 289.
7i

f

CLÁUSULA QUINTA. O MUNIClPIO D6 GUANAMBI ^e, compromete, de 

forma permanente, pelo menos urná vez ao ano. pm oferecgr cursp d© capacitação e 

planejamento na área gerjánctal para os gestçres des entidades da rede conveniada 

asilar, uma vez que cs . obriges precisam, de forma urg^te. foçmular © executar suas 

ações com base,;m0'ui^p(ffn^ai^^ rotipas, visai^-gqfen^ e pdinimstrar- o
abrigo de forma mais efícienté ê menos assietendaüsta

CLÁUSULA SEXTA O MUNICÍPIO PE GUANAMBI se comfMromete em 

manter, enquanto sp fizer necessário, dentro da rede conveniada asHar, levando em conta

noc-AE^B: 8 \
:ASS. <
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as oaracterteticas e posstoitWades úò idoso e cteficiente asHàdo/acothklo, de forma 

semanal/ evenlôs lúdico*, cuHuraíé, . ir^ri^ajGtehais';’ve'.- • oom vistas ao

fortalecimento dè vtncúlos ftimlHams/èitetivoà e de ^*rtencimér»to sociaf.
* CLÁUSULA SÉIliliÀ/ O compromete

manter/enpuantò se'fteer nèòe&sário, a d«si0rte^&o de ntitfibtontsta que possa dar um: 
asseSsoramentp, uma tfez 'pór semana, isrèfèrencielmentè segün<3âs:feira(s, a 

ASSOCIÂÇAO BHNCK^ÉRtlTAUÈ ÇÁRIDAX3E L^ CKD^ VELHINHOS; a fimde elaborar c 

cardápio semanal, visando buscar uma nruslhdr allrnentos servidos áos
idosos e deficientes, pnncrtwrimente «duetes que- tób ^PrtbddPeQ de doénças

em

como
.diabetes, hipertensão, etc. í*úè -nece^ftam de urh ^matóí* e /eflcai; açompanhamento
alimentar. v

CLAUSULA OITAVA, o MUWIC1PIO OE GUANAMBI terá o dever dt 
ve»t>a conveníéda na CIAUSUIAj PRIf^EIBA' íité o Quinto dià útit do. mêsrepassar a

sübseqüente, bfem comó, poderti suspender a dbáipüer rrK^ntp^ mediante aviso
anterior de 30 dias, qtie deí^rà de ^r©r d repêsb* à lLP/(^Vébíada quando esta deixar 

de çumprir as CQhdfj^pes pactuadas e previstas no pr^ntb dpCtirr«femo.
’ Paréoralo ^i4mé4ro. ^ ^ 1

incluir, na sua pvOQratne^ap- Qti&néhtárià (f^PA/tipO e LÔÁ), vatores a serem destinados 

à Manütençôo dos CONVÊNIOS, «àcpfiofiadó'^*'' fejápiiute^Jdaevãí/ • gi^itlr a
perteita continuídade na prestáçào do serviço.

f^fégi^o SeguyKio. Aobngaçao prevteta po "caput- üémeçafáá correr r 

partir da publlceçâo do ato nértn*flvò qúe regüian^rrtorá o cl^mameftto púbfico ^Lei n 
13.019/2014), pÔQ podendo, M^irâpImSeF- àb. á conter da presente datà
podendo pròrrodar; imja úrtiçé srez, : pt^ meís 3Ò; (trinta) dia«/ desífo que deVkIaprientf 
justificado.

\

* /•!.

CLÁUSULA NONA. A ASSOCIAÇAÓ BE^ÊWÊ^A DE ÓÀRtOApE LAF. 
DÒB VELHINHÕS para fazerjus ao recépimsffvtò dos yálprte coníveniádos deverá so 

compròrrieter,-bo-minirne, com as sét|útrte4'dbi^s^i^ .aj^fiablerdii'A^imintetraistto atuá' 
por, no nrtínímò, Ó6 (Seis) rriesòs, pòdendb ser prortb^adb t>or iguai periodo,\as Sras 

QZA1R SANTOE SOUZA. ãÀ^DRA MARA PA S(L\^ OLIVEIRA é MÁRISTELA r>

/

i

• -4 A» '
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3ALAZANS LAVAF^lNl. nomeando-se como interyentor o Padre J^OÂO SILVA DE SÁ 

fELES. brasileiro, sotteiro, fjlho de JOSÉ DÇ SÁ TELES e NIVALDA SILVA, natural de 
3oquÍra/BA, nasçidô em .20/02/1976, portador do RQ n. 0B.335.67Ô-96 e CPP o. 

>58 676^05-59, que terá amptos poderes para gérir e administrar a instituição de longa 

jermanôpcia, especíalménte ,no que pertine à parte financeira da unidade, podendo
jplicar os valores referentes à receita institucional naquüp que melhor aprouver, desde< * • .
}ue documentado e presjtads^ ’as devidas contas. Caberá ao interyentor. I) Admitir novos 

issociados, de acordo corn o seu estatuto; U> Declarar nula a última etèição para òs 

cargos de Presidente^ Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eis que realizada com 

nobseryânciâ do quanto previsto no art.150 do seu Estatuto e árt. 4o do sèbvHegimento 

nterno, além de contar, exckisivamente, com a presença das pessoas que foram
econduzidas aos respectivos cargos (Ata acostada à fi. 547 e demais às fls. 578/580); III) 
Convocar e Reaiízar -nova. éleição para .os cargos de Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e Tesoureiro, após exaurido o prazo previsto,na alinea ‘V e desde que 

admitido os novòs assoclados. Enquanto nâo realizado o escrutínio, o interventor terá 

automaticamente seu mpndatQ renovado; IV) Kealizf^ efèiçâo visando è$çolher o 

Conselho Fiscal, após* exaurido 6( prazo previsto ná alínea “a” e desdè que admitido os 

novos associados;.b) Não rejéitár idosos e deficientes que não possuam renda ou que 

>ão portadores de limitações físicas ou mentais (idosos dependentes); c) Garantir para o 

Vlunicípio de Guanambi a quarttia minima de 10% de yagaa» sendo que sprÀ- .arredondado 

oara mais em papo de dízimas; d) apresentar trimes^almente a devida prestação de 

-ontas dos recursos aplicados* piartiihá de pessoal contratado e nome dos idosos e 

deficientes, bem como manter livro escrrturàrio destinado a registrar as doações 

financ&iras recebidas; e) Os E^retores e responsáveis técnicos deverào participar dos 

"qrsos de capacitáçáo gerencial oferecidos peio Município de Guanambi; f) Arcar çom 

fodas as despesas decorrentes dp vínculo empregatício e encargos sociais obrigatórios, 

devendo aséirw a çarteifa dè trabalhp ou contrato cte pre^çâp ^de çeryiíço, cortfqrme 

cada caso; g) Manter como profissionais pessoas que. sejam qualificadas e que não 

possuam qualquer Jipo de yíncqlo temUiar c»m quálquò- um que faça ,fiarte dá diretoria da 

instituído até o 3" grau; h) Apresentar^ao MUNlCiPlO DE GUAN^IWBI, após 30 dias da

10
rü— ioO ~
Pft0CAf^)0 .O 
Ass.PofPif irmev ^
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asfelnaturá do conyênto» objeto dòüte TAG, b Municipal
do Idosò e o alvará sanitário expedido pela Vigitàncld éonitíiriá' Municipal em plena

vigência; i) Solicitar à Secretaria de Assistência Social do Munipipto dé Guanambi triagem 

e estudo social antes de acettar o ingresso òè nbvás peásoes idosas e deficientes, a fim 

de se proteger os verdadeiros usuários da assistência social;}) Màntef rtogiatrb atuaftòado 

de oada idoso, èm coníonbkJáde corn o estábéteoicfc no A9, 50^ inciso XV, da Lê. 

1.0741/03; K) Cóiminicôr á ^aefefiè Munitípâl de Assistência éooial ou pongênerè 

conto aó Ministério Público, a situação dé atoandopo tanglier db idóso oü a ausôrícia de 

identificação civil; 1) Manter atuáifcãda a cartel de vácínaçêb de seus abrigados e seus 

respectivos prontuários, e, tn) ProvidericiôT acornparihartiento médico e odontológícc 

periódico e regular dos abrigados, eépeciáimente adueles ^portadores de doenças, 
crônicas, na Unidade de éaúcte de;^amWia;' do -Piv^fiõr-'iVraáanta agehdamePto

prévio, inclusive, nbé casos dé atendimento dorriicifiâr.

Parágrafo únlco.^ Deixará de ser considerada como Cota a ser 
disponibilizada r péssoè idbsa/dbficiente qüe: a) \wba a 'fâfecer; 6) seja reinserida nc 

seio familiar oü véhha a residir em outra instrtüiçâo; e o) eo irigtéssar na instituição hãr 

tenba neribum ••lipo de renda e que, por qUà|qüèr passe a contribuir
financeiramente.

, bem

CLÁUSULA PÉÇtolA A ASSOÒIAÇAÒ BÊNèMéRllA • &E CAWDADE LAP 

DOS VELHINHOS, no prazo tiè 120 (cento e vinte) (Hae, se compromete a sanar as
• <• * .*v"

irregularidades aponfiadas no relatório conféCotonado, peta Vrigiláncte Sanitária Municipa*
(fls. 34/35), em especial, déyerá. apresentar: a) ajyàrâ sftr^^ò4tuâlízado expedido pele 

órgão sanitário oompetentér dè afeorpo com ó estabefeclclo na Lèi Federal h°. &,437, de 20
de agosto de 1977 e comprovar á inscrição de seu prpgrama junto âorCònselhp do Ictosc 

em conformidade com 0 Parágrafo Úntòo, Art. 49 dá n° Lei 1'Õ,741 de 2003; bv 
providenciar sébão liquido e papel toalha nas dépéndêrtcias da unidade, bem eomo rale 

escamoteável; c) ddqúírír è íristatar chuveiros élétricos, carrinhos “ de suporte r 

hígienizaçâo, tela de protéçáo de;vetores e pragas urbanéS nas portas è janelas, tudo em 

quantidade compatível com a unidade e áò número de internòs; d) providenciar o fluxo dé 

limpeza/apropriado; e) identificar ê diminuij a lotação rios dormitórios; e) promover
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acondicionamento : adequado dos alimentos armazenados; f) disponibilizar, com 

frequência e regularidade, material de banho e de higiene pessoal individualizados 

.sabonete, éscová dentária, roupas íntimas).
Parégrafo Piimetro. Deyerá, ainda, no mesmo praao estabelecido na 

Cláusula Dêcimáj realizar , ayátiêção da funcionalidade dé seus abrigados, a fim de 

estabelecerão gcau de dependência dos idosos e deficientes, de acordo com os 

parâmetros estábelecidOs pela Resotução de Diretoria Colegíada - RDC n. 283 da. 
ANVISA, de 26/09^2005, podendo, se assim desejar, fazer uso dos relatórios 

confeccionados por equipe multidisciplinar acostadoe às fls. 328/525 e ,planilha de fls. 
549/554; .v

Paràgráfo Seguido. A partir da fcol^ta destes dados, caberá à 

ASSOCIAÇÃQ BENEMÉRITA DE ÜARIDÁpE ÍAR DOS VELHINHOS; em parceria com o 

MUNICÍPIO DE GUANAMBI, estabelecer e contratar o número suíRçient® de técnicos e 

cuidadores para os abrigados1; ■
CLÁUSULA DÈCIMA PRIMEIRÀ. A ASÔOCtAÇÂO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, auxiliada pelôs profissionais á Serem cedidos pelo 

MUNICÍPIO DE OUÁNAMBl, bém como petos pacceiros constantes do anexo. devera, no 

prazo de sd (i^overdá ctiáe), desenvolver projetos e programas de incentivo à 

reconstrução dos lpços familiares dos abrigados,, promovendo a partiçípação das famílias 

na atenção e cuidados corh oé idosos e deficientes, a fim de diminuir ou sanar a sensação 

de abandono, fortalependo os laços familiares;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A ASSOÇIAÇAO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DÒS VELHINHOS, nó pfezo de 3ft (trinta) dia®, d^/éféV a) contratar um 

Responsável Técnico - pT2 pelo sarviço, que \re^>ondórá pela insttluiçSip junto à 

autoridade sanitária locai; b) contratar um profissional com formado de. nível superior 

para cada 40 idosps, com carga horária de 12 horas por aefnana; c) contratar 

profissionais de Hmpéza em número compatível corh a quantidade de abrigados; d)
4^

L Grau de Depe^dlftcia t: um cuidador psxá^cadâ'20 idosos, ou fraÇão, còm carga horária dè 8 horas/dia, Grau dc Dependência II: um cutdador para 
ada .10 idosos, ou Gh^o, por iunua\ Gray de Pepen^hcia Ul: um cuidador para 6 ^OKis. pu fraçáo^ por tumo 

2 Ü Reáponsável Técnico deve possuir fofma$So'de nivel superior è possuir catgá horária mínima de 20 horas por semana.'

12 /v<d)ns ____
PRnc4V0p5"\5^ 

(\ ,1 f



\
, im^itiuopOBuco

l* Prémoforl* JuàtH» dm Qvan*mbi/BA
Pçfesa do Idoso é da Pessoa com Deficiência

• t

i
T

v

contratar um pngfisaíònal ctó saúd^ vinçuiadó 4.sua eqi#>é dè trabdttio, dfevendo exigir 

registro desse pròftssional hô ttet^iespectivõ CònâeiHo de Gtesôep.
r i - ' J •'* . . . • » - •

I>»ré0ièá> Prímairb. À 'trwttütçâo «e tíoúpMHfk a tÉ*lÍMir atividáttes de 

educação pénrtattefttè na énei« àe gertfntofogiá; éèti a^ã^o de á^ímówír tecnicamente 

os reeursgè hi^^mtíMácà tà:p&dfrç*oJkfdéüiq$ abs'idoibs’^jkbs'GMifk^entes:
Parágrafo Segundo. As athwJadoa pars WosOS/dã^í^rt devem ser

\

’planejadas em parooria e com a participação efetiva deste»/respeitsnâc as demandas do 

grupo e aspéctos sociòtíUttura». ,* ‘

/t^ró^rpv Para a reafeaçAp previstas á
associaçao ; êeíiieMÉRttÁ de CARtbADE lar oo^ velhínwos podôrá firrnar
pârceriéa com as mstítuiçaés d4^nsmò süpériór sedtàdas rfesfa cWatíe, públicás e

*
privada», voltadas â coriteoçâó de ptanô» de cuMados ‘parâ os idosbs e deficierites 

abrigados, forrVtulados por pro^éores e atunoé das unidade dè edúcaçao.
CLÁUSULA UÉCIMA T«RCE«A. A ASSOCIAÇAO BENEM^RITA DE 

CARIDADE LAR. DOS VELHINHOS devete celebrar cénWrtO fditnat dè prestação de 

serviço com o ítóa, pésporisttórel i^ja» ou Cupíatáf, ^vca^; t^é )ríto»àiçfto judicial, 
especiflcancto o típò de saMÇtt prestado bom cOírtó dMtòs e aè obrigações de 

entidade edo usuário emconfoitnidade láí^oiári^ ^ dW 2003.
Parágrafo Prtmeifor Deverá, também, organizar e mafrter atdalizados e corr 

fácil acesso, os documentos necessários á fiscaljzáç^^ d jcóntfòlè social-da
entidade.

r'\

Parágrato Segimdo. Poderá terceirizar os sWViÇóS de tóimantaçâo, limpeza 

e favanderia. Séndp otórígatórifl ^ apresántaçôo dp pontiáto á da çópía dd eávaré sanitário 

da émprèsa térceiriáada.

i

Parágrafo Tsrcètro. 5e teroetdzar estes sérvi^os éstá dispensada de manter
• < , /«*,'*.*

qué^ro de péssõal próprio é área física especifica paraos respectivOsServiços
CLÁUèüLA DÉGIfáA QÜARTA. A ASSpb^OAO BENEMÉRITA DE

CARIDADE LAR DOS VÊLHIfiHòW çtoverâ oteèder ÀisâÚé^óõil' .^teôá. 'án»; popdições de
'!

--------------------------------- ----------------------------------------- --- ■ í ' • :< .
3 Cabe ao Reapoasável Técnico - RT da instttuiçKo a reaponsabitidade pt\o% mèdicaritentos ènrntapetos idoaoe, respeitados os regulamentos cU- 
vigilância sanitária quantoi guarda e admmtstraçfo, sendo vediidoo eítocpw dá tRedicawien«»^ejn presèriçio wiètj^0*1, bém como.deveri elaborar, i v 

• cada dots anos. um PJino de Aíençlo lntegral á"S^údtidoí rsai4a)rés. emaDrculaçaocom o gèstorlécal de-saittde

».V
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habitabHiciader' higiopi&i síMubríclade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as 

pessoas com dificuldade de Ipoornoçâo segyndp p estabelecido na Lei federai 10.098/00.

Parágrafo Prirpeíro. Gs dprmitónos deverão ser separados por sexos, para 

no máximo 4 pessoas, excetuados aqueles í^sos^em què restar ctòrnonstrado que pão 

naverá prejui^p para os abrigados. dptados de banheirp, luz de vigília-é campainha de 

alarme. , *,
glAmsuva déciMa quinta. a assgcüaçâo bçnemérita de 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá idedtificar a&r rpúpas de üsq pessoal de çada 

abrigado, visando a mânutenç^da-indWid^^3^ e bumani^açâo.
CLÁÜSDLA DÉCIMASEXTA A ASSOCSAÇAO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELiíiNHOS, f»o pra^o de 3Ô, (Vlhta) cHás, deverá adotar as 

provKjêndaâ <^Weis -visandd,--prprnovèr a. habilitaçáo junto ap 'Instituto Nacional de 

Previdência Social ^ INS3 de procurador hapiHtedp, càdãétrado no Sietema Único de 

Benefícios — SUB do referidp dçgáo, a fim de viabilizar os saques dos. válores referentes 

aos benefícios previdenciários/assistenciais dos abrigados.

Parágrafo único. Durante o prazo em que . o Interventor nomeado estiver 

administrando a instituiçâo. este ou peasoa por ele indicada, sôrá reeponsável pelos 

saqueá a ^eren? eftebWloi, pétà ASSOClAÇAO BENEMÉRITA DE CARIOADE LAR OGS 

VELHINHOS, independente do proçuradpr/curador habilitado, podendo, se for o caso,

requerer alvará ao juir competente;
CLÁUSULA áÈCWlA SêTIMA A ÀSSjÒClAÇÀO feENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DQS VELRINHOS deverá depositar eni cqpta<orrente remunerada ou 

conta pouparv^a cíe titularidade dp :tdqsq atongadq o per'centuaL mfnimo, de 30% do valor 

referente ao beneficio preyjdenciádo/aasistepciai por este percebidq 'mensalmente, 
mantendo-se registro ém livro próprio, com o devido comprovante de depósito.

CLÁUSULA DJ^CfMA pITAVA. O não cumprimento das Cláusulas acima 
sujeitará o MUNiCfPIO DE GUANAMBI e a A^SOCtÀçAp RENÉMÉRITA DE CARIDADE 

LAR DOS VELHINHOS áq pe^áfrienlto de uma muHa de R$ 10.000,00 (dez, mil),reeis, por 

dia de atrasp no funcionamento doá serviços, atualizada naf forma dos débitos judiciais, 
sem prejuizo dás demais sanções legais.
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Ia Piymofc^fa tilçi Juptífo d« tíuanambi/BA
Défèsè dò Idoso e ctà;Pessóà com Oeflc/êftc/a
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA. As miirtías de qua as cláusulas daste 

termo de ajustamehto de cônduta reverterão, ehi ca^o de ôxecuçôo, ao Fundo Municipal 
do Idoso - se ftouver e, rta ausôrtora. ào Aihdo dè qüe tràta d ãrt. 13 dá leí n.7.347/85.

CLÁUSULA VlOÉS^MA. G presente Compromisso de Ajustamento de 

Conduta produzirá seus efeitos 4ajiafe a partir dè sua òeteáráçád e tefá eficácia de título 

executivo extrájudidal, na forma dos artigos 5^, §6°^ da Lei h®'7.347/85 e 585, II, do 

Código de Processo Civil,
CLÁUSUUA VK3ÉSIMA PRIMEIRA. O cumprimento 

Compromisso de Ajustamento de Conduta será %seálizado. péiòe0rgFâos e Entidades que 

teriham por finfãlídade a prote^io das péssoas idosas, sem prejuízo da fiscalização pelo 

Ministério Público:

do presente

>
c I

E, pçr estarem de acordo, firmam a presente instfameoto de compromisso 

que, depois dp lido e achado conforme, vai atònado pelds preéeníes, em trés vias de 

igual teor.
;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAM6I
PRAÇÁ HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°)3.982.640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUÀNAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452 4301

LEI N° 1.257 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

« Ü3L Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
repassar valores em favor da 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, e 
estabelece outras providências.

ív;; 7 ;.árso Oficial do Município 
,i Guanambi - Bahia

N°__19^X
L ...--SÚL ia /_rOniQ

' , .LMAR L
Sebret;

EIA FAGUNDES
de Governo

EFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe conferidas por Lei, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Guanambi aprovou e Eu sanciono a Seguinte Lei:

O

Arjt. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado arepassar para a 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS,CNPJ 
n° 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom 
Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para 
garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na referida 
Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público Estadual.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 26 de setembro de 2019.

ÃLHÃESJAIRO SILVi 
Prefeito doíMunicIpfo de Guanambi

ÍFLS. fcro(\v\sPR0C:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO. 90 • CENTRO 

CNPJ n°l 3.982.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefox: *77 3452 4301

:

LEI N° 1.257 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
repassar valores em favor da 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, e 
estabelece outras providências.
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OO PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das

atribuições que lhe conferidas por Lei, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Guanambi aprovou e Eu sanciono a Seguinte Lei: ■li
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Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado arépassar para a 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS,CNPJ 
n° 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom 
Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para 
garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na referida 
Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público Estadual.
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Art. 2o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 8 s
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 26 de setembro de 2019.
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JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES 
Prefeito do Município de Guanambi
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LEI N° 090/96 PUBLICADA EM 11/03/96

PUBLICADO.
No Diário Qftcíaldo Município 

de Qdana^bi - Bahia
.N°__^fX ZsAno

U filio Bz.êm..
EDiLM LADEIA FAGUNDES 

SecfôTánõWGpvemo

Ata da Reujíião Ordinária número 10/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social -
outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões 

do Concilia 'Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Joaquim Chaves. 390,
Bairro/Santo Antônio - Guanambi-Bahia. às oito horas e trinta minutos reuniram-se os

/ "i.
membros do Conselho para deliberarem sobre a seguinte pauta, conforme Edital de 

Convocação Ordinário n° 07/17; 1) Parecer do Conselho quanto a Prestação de Contas dos 

.Recursos Oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - exercício 2016; 2) Nomeação 

de Comissão pára análise da Prestação de contas referente ao quadrimesíre maio-agosto de 

2017: 3) Discussão do Art. 31 da Lei 13.019/2014 que institui normas gerais para as parcerias 

entre a administração pública e organizações da sociedade civil, quanto aos Serviços de 

Acolhimento à Pessoa Idosa: 4) Ágendamento de visitas a entidades de- Organizações da 

Sociedade Civil; 5) O que ocorrer. Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros: 
Ana Flãvia Barros Rego, Luiz Carlos Pereira Regis, Elivânia Bendevides Queiroz Vieira, 
Tiago Souza de Castro, Edilcide Vilas Boas Nunes, José Humberto Teixeira, Mariana Moreira 

da Silva, Eliene de Castro* o Secretário de Assistência Social José Francisco Donato, a 

Vereadora Maria Silvia Neves Souza. O. vice-presidente Luiz Carlos iniciou os trabalhos 

cumprimentando aos presentes e procedeu à leitura do Edital de Convocação. Em seguida a 

Secretária:Exccuíi.va fez a leitura das atas que foram aprovadas. O Conselho discutiu o Art. 24 

da Lei T3.019 de 2014 que entrou em vigor em Io de Janeiro de- 2017 a qual determina a 
realização de “Chamamento Público" para selecionar organizações da sociedade civil, com o 

objetivo de celebração de parceria entre a administração pública e organizações da sociedade 

civil em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e 

recíproco, e levando-se em conta o Art. 31 da mesma Lei que afirma: "Será considerado 

inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as 

organizações da sociedade civil, cm razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as 

metas soraènte- puderem ser. atingidas por uma entidade específica”: o conselho considerou

. Aéís dez dias do mês deCM ÁS
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CONSEOiO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI' Nn 090/96 PUBLICADA EM 11/03/96

Assim n

que no caso específico do Serviço de Acolhimento à Pessoa Idosa fica inviável a realização do 

chamamento público, tendo em vista a existência no município de Guanambi unia única 

entidade dc assistência social, inscrita no CMAS. que- presta esse serviço e que cumpra a 

norma dà Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços 

Sòcioassistenciais, a saber: Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos, inscrita 

no .CMAS sob número 016.01002.00412-3 e no CNPJ 14.788.244/0001-95. A vereadora 

Maria Sílvia informou ao conselho que como membro da Frente Parlamentar em Defesa da 

Assistência Social, encaminhou requerimento ao Presidente da Câmara de Vereadores do 

município .de Guanambi,, aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes e 

encaminhado posteriormente pelo presidente da Casa da Cidadania ao Presidente do Senado

■‘w,.

Federal, ao Presidente da Câmara Federal, ao CONGEMAS e ao COEGEMAS, requerimento 

solicitando a manutenção do orçamento do SUAS, para o ano de 2018 e aprovado pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social no valor de 59 bilhões de reais. Não havendo nada 

mais a tratar o vice-presidente encerrou a sessão e eu, Luzilene Rosa Moreira Baliza. 
Secretária Executiva lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim c 

pelos conselheiros. Guanamhi-Ba. 10 de outubro de 2017.
iP/'dLç t_ f5j-CWA.4"\íj;
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Ata da Reunião Ordinária número 10/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Aos dez 
dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões do Conselho Municipal de 
Assistência Social, situada na Avenida Joaquim Chaves, 390, Bairro Santo Antônio - Guanambi-Bahia, às 
oito horas e trinta minutos reuniram-se os membros do Conselho para deliberarem sobre a seguinte pauta, 
conforme Edital de Convocação Ordinário n° 07/17: 1) Parecer do Conselho quanto a Prestação de Contas 
dos Recursos-oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - exercício 2016; 2) Nomeação de 
Comissão para análise da Prestação de contas referente ao quadrimestre maio-agosto de 2017; 3) 
Discussão do Art. 31 da Lei 13.019/2014 que institui normas gerais para as parcerias entre a administração 
pública e organizações da sociedade civil, quanto aos Serviços de Acolhimento á Pessoa Idosa; 4) 
Agendamento de visitas a entidades de Organizações da Sociedade Civil; 5) O que ocorrer. Estiveram 
presentes na reunião os seguintes conselheiros: Ana Flávia Barros Rêgo, Luiz Carlos Pereira Regis, 
Elivânia Bendevides Queiroz Vieira, Tiago Souza de Castro, Edileide Vilas Boas Nunes, José Humberto 
Teixeira, Mariana Moreira da Silva, Eliene de Castro, o Secretário de Assistência Social José Francisco 
Donato, a Vereadora Maria Silvia Neves Souza. O vice-presidente Luiz Carlos iniciou os trabalhos 
cumprimentando aos presentes e procedeu à leitura do Edital de Convocação. Em seguida a Secretária 
Executiva fez a léitura das atas que foram aprovadas. O Conselho discutiu o Art. 24 da Lei 13.019 de 2014 
que entrou em vigor em Io de Janeiro de 2017 a qual determina a realização de “Chamamento Público” para 
selecionar organizações da sociedade civil, com o objetivo de celebração de parceria entre a administração 
pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco, e levando-se em conta o Art. 31 da mesma Lei que afirma: “Será 
considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as 
organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 
somente 'puderem ser atingidas por uma entidade específica”; o conselho considerou que no caso 
específico do Serviço de Acolhimento à Pessoa Idosa fica inviável a realização do chamamento público, 
tendo em vista a existência no município de Guanambi uma única entidade de assistência social, inscrita no 
CMAS, que presta esse serviço e que cumpra a norma da Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009 - 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a saber: Associação Benemérita de Caridade Lar dos 
Velhinhos, inscrita no CMAS sob número 016.01002.00412-3 e no CNPJ 14.788.244/0001-95. A vereadora 
Maria Sílvia informou ao conselho que como membro da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência 
Social, encaminhou requerimento ao Presidente da Câmara de Vereadores do município de Guanambi, 
aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes e encaminhado posteriormente pelo 
presidente da Casa da Cidadania ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara Federal, ao 
CONGEMAS e ao COEGEMAS, requerimento solicitando a manutenção do orçamento do SUAS, para o 
ano dè'2018 e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social no valor de 59 bilhões de reais. Não 
havendo nada mais a tratar o vice-presidente encerrou a sessão e eu, Luzilene Rosa Moreira Baliza, 
Secretária Executiva lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 
conselheiros. Güánambi-Ba, 10 de outubro de 2017.

A/ diFIS.
oonrflVCipfl -VH

ttímQnTLASS.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificaras assinaturas vá ao site https://www.portaldeasslnaturas.com.br443 e utilize ò código F1EB-DD58-6E1C-CA60.

https://www.portaldeasslnaturas.com.br443


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI N° 090/96 PUBLICADA EM n/03/96

Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal

Conselho Municipal de Assistência Social de Guanambi

-l*

INSCRIÇÃO N° 016. 01002.00412-3

A entidade Associação Benemérita de Caridade Lar do 

Velhihos, CNPJ 14.788.244/0001-95, com sede em Guanambi - Bahia, Praça 

Josafá Moura, no, 98, Bairro: Bom Jesus, c inscrita neste Conselho, sob o 

número .016. 01002.00412-3, desde 06/02/2001.

.A entidade presta serviços e executa programas e projetos 

vóltadolpnóritariamente para a defesa e efetivação dos socioassistenciais.

A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Guanambi - Bahia, 22/06/2016.
A*0 •1 i-C-O11 >o

Eliene dc Castro Maíheiros
Prcsideme tio Conselho Municipal dc Assistência Social
(período de gestão de 2014 a 2016)
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Avenida [õaquim Chaves, 390 ^ Bairro Saiito Antônio - CEP: 46;430-0Ó0 Guanambi - 
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f I© ©lardosvelhmhos.gbi CNPJ N° 14788.244/0001-95

PIANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS
1.1 - DA ORGANIZAÇÃO:
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 14.788.244/0001-95

Cidade: GuanambiRua: Praça Josafà Moura, 98 Bairro: Bom Jesus
CEP: 46.430-000Estado: BahiaComplemento:

Celular:Telefone: (77) 3451-2803
E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmaü.com
Site:
1.2 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:
Nome Completo: Pe. JOÃO SILVA DE SÁ TELES
CPF: 958.676.605-59 RG: 08.335.678-96

Cidade: GuanambiRua: Praça Getúlio Vargas, 260 Bairro: Centro
CEP: 46.430-000Complemento: Casa Estado: Bahia

Telefone: Celular: 77 9.9199-1387
E-mail: ioaosateles@hotmail.com
Cargo: Presidente/Interventor
Eleito em: 13/08/2019 Vencimento do Mandato: 13/08/2020
1.3 - DADOS BANCÁRIOS
Banco: 001 — Banco do Brasil
Agência: 0923-7 Número da Conta: 9889-2
1.4 - DIRETORIA:
Nome completo:
Pe. JOÃO SILVA DE SÁ TELES

Cargo:
Presidente/Interventor

Nome completo:
CARLOS CAROBA DE SOUSA

Cargo:
Coordenador

Nome completo:
DORIVÂNIA MOREIRA DO 
NASCIMENTO GOMES

Cargo:
Tesoureira

Nome completo:
FELLIPE BARROS DO REGO

Cargo:
Secretário

Nome completo:
ÂNGELO MANOEL GOMES

Cargo:
Tesoureiro Adjunto

Nome completo:
NEUMA VIANA BOA SORTE DE 
OLIVEIRA

Cargo:
Secretária Adjunta

1.5 - CORPO TÉCNICO: S 3 ? « g «
Nome completo: Cargo: ^ —- 

S31.6 - CONSELHO FISCAL: ;.L:5-Nome Completo: Cargo:
í
D2 - OUTROS PARTÍCIPES

2.1 - DA ORGANIZAÇAO
Nome da Entidade: CNP]:
Rua: Bairro: Cidade:

Praça Josafá Moura, 98 - Bom Jesus - Guanambi - BA - 46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 - e-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com

mailto:ioaosateles@hotmail.com
mailto:lardosvelhinhos.gbi@gmail.com
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f |(õ) @lardosvelhinhos.gbi CNPJ N° 14.788.244/0001-95

Complemento: Estado: CEP:
Telefone: Celular:
E-mail:
Site:
Qualificação:
Esfera administrativa (municipal, estadual ou federal):

3 - PROJETO
3.1 - OBJETIVO GERAL

- Acolher e garantir proteção integral;
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de 
vínculos;
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- Possibilitar a convivência comunitária;
- Promover acesso à rede sodoassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e 
às demais políticas públicas setoriais;
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os 
indivíduos façam escolhas com autonomia;
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para idosos (as):
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades 
da vida diária;
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- Promover o acesso à renda;
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.

3.3 - JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Guanambi / Fundo Municipal de Assistencial Social, em conformidade 
com o que consta no marco regulatório Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto 
Municipal n° 177 de 11 de maio de 2017 que dispõe sobre regras e procedimentos do regime 
jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, 
entidades prestadoras de serviços de Assistência Social para Serviço de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade 
abrigo institucional, apresenta este Plano de Trabalho que deverá ser executado pela Associação 
Benemérita de Caridade - Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) ILPI, para 
cumprimento da Lei Municipal n° 1.257 de 26 de setembro de 2019.
As atividades desenvolvidas na Associação Benemérita de Caridade - Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (as) ILPI, ofertadas de modo ininterrupto (24 horas), são consideradas de 
relevância pública, sendo a única instituição no município até o presente momento que presta 
serviço de acolhimento institucional para idosos acima de 60 anos. Desse modo, diante da 
inexistência de programas/serviços de acolhimento institucional públicos para idosos, para ambos 
os sexos, no Município de Guanambi, é de suma relevância a colaboração com a manutenção dos 
serviços prestados pela referida instituição.
Logo, também é considerado no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de 
natureza da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de N° 8742/1993 
(Lei orgânica de Assistência Social - LOAS) e Resoluções do Conselho Nacional de Assistência 
Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais) e N° 21/2016 (Requisitos 
para Celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social e Entidades ou 
Organizações de Assistência Social, no âmbito do SÍst^aJJniW/de Assistência Social SUAS)._____
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Embora a natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, a 
colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a idosos em ILP toma-se imprescindível, 
visto que destinam-se a usuários que não dispõem de condições para permanecer na família, por 
inúmeros fatores que agravam a qualidade da convivência ou mesmo da sustentação, envolvendo 
situações de violência e negligência, abandono, ou mesmo vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos.

3.4 - PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS
53 internos e famílias

3.5 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Município de Guanambi

3.6 - METODOLOGIA
O serviço de acolhimento institucional para idosos (as) deve ser desenvolvido na seguinte 
modalidade:

Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos (as) com 
diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, 
amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, 
educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve 
seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade, 
personalizado, com até 4 (quatro) idosos (as) por quarto.

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias 
e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção 
integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições 
e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação 
sexual.
O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio 
familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma 
participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.
Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente 
acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do 
ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos 
nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
Para idosos (as):
Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com 
diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento 
e convívio com os familiares. E previsto para idosos (as) que não dispõem de condições para 
permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua 
e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade - casais, irmãos, amigos etc. devem ser 
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos (as) nesse 
serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.
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GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e 
convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e 
pertences. Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT.

ESPECÍFICAS
PARA ADULTOS E FAMÍLIAS: Conforme a realidade local.
RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, 
vestuário, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados 
de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC.

ARTICULAÇÃO EM REDE:
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais;
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão produtiva;
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO
Idosos (as)
- Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços 
socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário.

3.7 - CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA
De acordo com a NOB-RH/SUAS

3.8 - RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS
CONTRIBUIR PARA:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

j
]

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS):
ATLPLS —

PROC: ^‘SEGURANÇA DE ACOLHIDA
- Ser acolhido em condições de dignidade;
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas;
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, 
salubridade, segurança e conforto.
- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 
específicas.
- Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do (a) 
usuário (a) e guarda de pertences pessoais.

ASS.

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social.

- Ter endereço institucional para utilização como referência.
■fcr7
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- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos 
de justiça e cidadania.
- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades.
- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de auto-gestão, 
autossustentação e independência.
- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão.
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados.
- Ter acesso a documentação civil;
- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los;
- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades;
- Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia;
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades;
- Ser preparado para o desligamento do serviço;
- Avaliar o serviço.

4 -OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os Fundos de 
Repasse.
- Apresentação do Plano de Ação (Anexo I) até 31 de dezembro de cada ano; e
- Apresentação do Relatório Acompanhamento Físico (Anexo II) até o 5o dia útil do mês 
subsequente.

5 - METAS E ETAPAS

SALDODATA
FINAL

DATA
INICIALMETAS E ETAPAS VALOR

VALOR
GLOBALDESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIOUNIDADE QUANTIDADE

Acolhimento de Pessoas 
Idosas e as famílias.META 1

0
Contratação, manutenção e 

pagamento mensal de 
funcionários, 
todas as despesas com folha 
de pagamento, inclusive 
FGTS e 
previdenciária.

sj

incluindo
ITEM 96.000,00 96.000,00 96.000,00

contribuição

TOTAL 96.000,00 96.000,00 96.000,00

5 3 g £8 
- B

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
REPASSE

MUNICÍPIO META 4 TOTALMETA 1 META 2 META 3 3
NOV/2019 8.0008.000

0DEZ/2019 8.0008.000
JAN/2020 8.0008.000
FEV/2020 8.0008.000
MAR/2020 8.000 8.000
ABR/2020 8.0008.000
MAI/2020 8.0008.000
fUN/2020 8.000 8.000
fUL/2020 8.0008.000

AGO/2020 8.0008.000
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SET/2020 8.0008.000
OUT/2020 8.0008.000

96.00096.000SOMA
7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao Município 
de Guanambi, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexíste qualquer débito em mora ou situação 
de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Federal ou 
Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste plano de Trabalho.

Guanambi, BA, 31 de outubro de 2019

Sj3atcx_ à2-1>e.<|êXo SILVA DE SÁ TELES
Presidente/Interventor
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DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

JOÃO SILVA DE SÁ TELES Presidente

CARLOS CAROBA DE SOUSA Coordenador

DORIVÂNIA MOREIRA DO NASCIMENTO GOMES Tesoureira
SecretárioFELLIPE BARROS DO REGO

ÂNGELO MANOEL GOMES Tesoureiro Adjunto
Secretária AdjuntaNEUMA VIANA BOA SORTE DE OLIVEIRA
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PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS

COMARCA DE GUANAMBI - BAHIA

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO que, no livro 2/Y, sob o nQ de ordem R.l-m/4134 

encontra-se o registro do imóvel seguinte: Uma parte de terra com 40.000,0m2 

(quarenta mil metros quadrados), no perímetro urbano desta cidade no Antigo 

Lugar denominado Salinas, resolveu desmembrar 2.067m2 (dois mil e sessenta e 

sete metros quadrados) ou seja 53m (cinquenta e três metros de frente) por 39m 

(trinta e nove metros laterais) a praça Juvêncio Ribeiro, confinando por um lado 

com terrenos da Prefeitura e do outro lado com Etelvino Pereira Donato, nesta 

cidade. Proprietário Municipal desta cidade. Título aquisitivo: transcrito sob n° 

17656, neste registro. Transmitente: Prefeitura Municipal de Guanambi, 
representada por seu prefeito Jonas Rodrigues da Silva, brasileiro, casado, residente 

nesta cidade. Adquirente: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE, 
representada por sua presidente Carmita Aurora Lélis Costa, brasileira, casada, 
Oficiala do Registro Civil, reside nesta cidade. Título: escritura pública de doação. 
Forma do título: escritura pública de doação lavrada em 31 de janeiro de 1977, pela 

tabelioa desta cidade, no livro n° 63. v 28. Valor: Cr$ 15.000,00 (quinze mil 
cruzeiros). Registrado em 30/09/1980.

CERTIFICO mais, que o imóvel acima descrito e caracterizado^ 

encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

O referido é verdade e dou fé 

Guanambi, 22<fóíjfeYereiro 2010

SWàlUfmiaiitóg
% CM). 210.J43-5 m

Datei Rodrigues Reis Fernandes' 
Oficial A

FIS.&

■HlfíRPfYnO
PROC
ASS.

Fórum Juiz Eduardo Daltro de Castro - Praça José Ferreira, n° 09 - Guanambi - Bahia 
CEP: 46430-0000 - Fone: (77) 3451-1197 Ramal 22 
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ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE
LAR DOS VELHINHOS

CNPJ N° 14.788.244/0001-95
•/

Registro de
Í PESSOAS JURÍDICAS
jüÁNAMBI - BAHIA 
ft FERNAUOES - OFICIAL

CART!
Ttrui-Os e oow

______ COMARCa
11 „ DM.a ROJKJCUEBTWra

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA EQUIPE DE GESTÃO 
NOMEADA PELO INTERVENTOR DA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE -

LAR DOS VELHINHOS

ITrími

Aos 17 dias de agosto de 2019, reuniu-se em Assembléia na sede desta associação localizada à 
Praça Josafá Moura, 98, Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Guanambi-BA, a nova equipe 
administrativa da Associação Benemérita de Caridade - Lar dos Velhinhos, durante o período da 
presidência do padre João Silva de Sá Teles, interventor nomeado por meio de Termo de Ajustamento 
de Conduta - TAC se reuniu com a finalidade de fazer cumprir as determinações contidas no referido 
documento. Em seguida o padre João Silva de Sá Teles apresentou a todos O TAC assinado pela 
diretoria anterior do abrigo, pelo município de Guanambi e pelo ministério público no qual ficou 
determinada a intervenção nesta associação. Em seguida, em conformidade òom as atribuições 
contidas no TAC, declarou nula as decisões, nomeações e posses contidas na Ata da 130a Reunião 
Extraordinária da Associação Benemérita de Caridade - Lar dos Velhinhos. Posteriormente informou 
que a partir da presente data a nova diretoria, no prazo em que vigorar o TAC, será assim composta: 
JOÃO SILVA DE SÁ TELES - Presidente, CPF 958.676.605-59, RG 08.335.678-96, maior, 
solteiro, padre, residente e domiciliado a Praça Getúlio Vargas, 260, Centro, Guanambi-BA, CARLOS 
CAROBA DE SOUSA - Coordenador, CPF 071.096.186-33, RG 13142591/maior, divorciado, 
servidor público, residente e domiciliado a Rua 11, n°55, Bairro Sandoval Morais, Guanambi-BA, que 
na ausência do presidente responderá no seu lugar, FELL1PE BARROS DO REGO - Secretário, 
CPF 805.068.445-87, RG 08086789-81, maior, capaz, solteiro, advogado, residente e domiciliado a 
Rua 11, n 192, Bairro Leolina de Sá, Guanambi-BA, NEUMA VIANA BOA SORTE DE 
OLIVEIRA —Secretária Adjunta, CPF 284.190.575-68, RG 158153740, maior, casada, aposentada, 
residente e domiciliado a Rua Vicente de Paula, 598, Bairro paraíso, Guanambi-BA, DORIVÂNIA 
MOREIRA DO NASCIMENTO GOMES - Tesoureira, CPF 418.108.215-68, RG 0240580095, 
maior, casada, autônoma,' residente e domiciliado a Avenida Barão do Rio Branco, 659, Centro, 
ÂNGELO MANOEL GOMES - Tesoureiro Adjunto, CPF 351.780.945-49, RG 2.022.890, maior, 
casado, contador, residente e domiciliado a Avenida Barão do Rio Branco, 659, Centro. A nova 
diretoria foi regularmente empossada. O padre João Silva de Sá Teles fez um breve discurso acerca / 
das metas e desafios. Nada mais havendo a se tratar a reunião foi ence 
que depois de lida e apróvàda será assinada por todos.

ou-se a presente Ata

//

Presidente

DORIVÂNIA MOREIRA DO V 
NASCIMENTO GÒ 

Tesourèiro

CARLO ADES

ÂNGELO MANOEL GÒMES 
Tesoureiro^Wdj ujvto \• Secretario

NEUMA VIANA BOA SORTE DE OLI 
Secretário Adjunto

Praça Josafa Moura, 98 - Bom Jesus - Guanambi - BA-46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803
lardosvelhinhos.gbi@gmail.cora
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NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO 
CNPJ 13.504.67S/0001-10 INSC. EST. 00665571 

4* Av. n* 420, Centro Administrativo da Bahia • CAB 
CEP 41.745-002

CMmNobMfcMOco pMTJl. 0107.1.0207.0000.0
N°. HMr&netro
^175780131

HU' cmí

Período de coRsumo
0/09/19 a 09/10/19084283165

Nome / Enderem para entreoa
DIOCESE OE CAETITE 
CENTROTV CICINAT0 A FERNANDES, 00260 CSA PAROQUIAI

LeíítrsArtsrfe?r

46430000 GUANAHBI

CodLeftura ,UÜuraA&jal
928

/
29 .09/10/19 09/10/19892

Endereço da
TV C1CINAT0 A FERNANDES, 00260 CSA PAROQUIAL 46430000 GUANAHBICENTRO
Fatras* Consfm*) vaor(m>) UC VLToM. 
Consumo
1.2 NORHRl 
TOTAL RESIDENCIflLOOOl
2.1 COHERCIRl
2.2 PEQUENOS CONmS 
TOTAL CONERCIAL 0001

Consumo dosOBmoe mesas em (rsffl
11/2019
10/2019
)9/2019
)8/2019
J7/2019
16/2019

SU6
51,36

138.14
79,68

218,02

9OirffafesdeCotwume-ÚCffmfagte) 
Çormno porlJnítfate^í ,
Consumo Uédlo Mensal-Ugaçto 49

%<ídvá)orágua

aeW51
215,49

60Esgofo

S^SlJA 36 ci3 
ESGOTO

Total a pagar cm RSTarifa Vencimento

JRES1.2*0001 CON2.I-0001COH2.2-0001 | 11/11/19 || 484,87
DECRETO FEDERAL N* 6440/200S

EschertcmaS53Cor [ Turtkta ' Cloro
15UH j 5,0 UT ] Mln.O^mg/l ^ («)

Parâmetros Cdl
Padrão da Portaria 
MS 2814/2011 AgatenA

CVB t8QT ffl&úTIO 
f*IT«tf5a»KÍ

Ausente

I N° de Amostras-Rede
0087 ! 00870087 “ 0087

0090 0090
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 0090

0029 n
0090 009000903 i 0090<009000900090 1

Éoi
Slgrtfcito fe atak no y«w a coca

PiS 184,87 $,301.305 INFORMAÇÕES DE
contribuição 29.091.005 _______________ COFtNS _

«"■-“ESTE CREDITO REF CON 1l<Rlü Úk ^ClssATi
i CIARIA DE DIREITOS CREDIT0R10S DE 28/06/2018 ! DATA PREVISTA PARA PR0XIRA LEITURA: 12/11/19

ToTF
S

oprGUBrooeswcoHWKloaumoÉHToswrTeaores

CANHOTO PROCESSWM EM LErTORACmCAEVrTEDANtFlCÁ^O

embasa NOTA RSCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571 
4* Av.n1 420. Centro Arfinlrilstrallvo da Bahia. CAB 
CEP 41.745-002 Cmijo &íi m

jW.01.0107.1.0207.0000.0 j Matrioia
084283165

dv
5 1S5ÜFLS. PAGAMENTO DEBITO AUT0MATIC0

NAO^ONCORDANDO^O^O VALOR DA FATURA,^VOCE PODE 
SUSPENDER 0 SERVIÇO ATE 3 DIAS UTEIS ANTES DO VENCIMEN 

T^.IGUE 08000-555195.

. .ASS.
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NOTA FISCAL 1 FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 
AV.EDGARO SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 
CEP 41101400 
CNPJ 15.139.629/0001-04 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02 
COELBA 0800 071 0800 

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142 
Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560 

Agência Nacional de Energia Elétrica • ANEEL 
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

www.coelba.com.br

DATA EMISSÃO OA NOTA FISCAL

07/10/2019
DADOS DO CLIENTE DATA DE VENCIMENTO CONTA CONTRATO 

00701941834506/11/2019KARLA LUIZA IVO GUtMARAES
DATA DA APRESENTAÇÃO

14/10/2019
NÚMERO OA NOTA FISCAL

397347245

N° DO CLIENTE 
1011453160CPF: 892.116.165-68 TOTAL A PAGAR (R$)

165,38 N* DA INSTALAÇAO 
0010115630ENDEREÇO OA UNIDADE CONSUMIDORA

CLASSIFICAÇÃORUA 11 55
B1 RESIDENCIAL-RESIDENCIAL 

Bifásico
LOTEAMENTO SANDOVAL MORAES/GUANAMBI 
46430-000 GUANAMBI BA RESERVADO AO FISCO

B14A.C4F2.870D.14CA.6414.87D7.4788.D688Ae contUçSes geral» de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), 
terifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram è 
disposição, psrs consulta em nossas unidades de atendimento s no 
site www.coelba.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDADElI PREÇO | VALOR (Rí)

0,859613861Consumo Atlvo(kWh) 159,00 136,67

Acréscimo Bandeira AMARELA 0,46

Acréscimo Bandeira VERMELHA 8,60

Contrlb. dum. Pública Municipal 19,65

HISTÓRICO OO CONSUMOTarifas Aplicadas
kWh

Canaumô Attvoíkwh) 0,U21UM OUT 19 
SET 19 
AGO 1fi 
JUL 19 
JUN 19 
MAI 19 
ABR 19 
MAR 19 
FEV 19 
JAN 19 
DE2 18 
NOV 18 
OUT 18

1S8

360
309
348
437

TOTAL OA FATURA 165,36 COMPOSIÇÃO OO CONSUMO SIS
R8 % 450

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS OMflftde Enargla STJ! 29,02
TrmamtssAo 
OWHbulç«o «Coriba)
EooBrgM SBtortal*
TrItwtoB
Ptrda» de Energia 9,70
TOTAL

5S0
5,31 3.54

60SICMS PIS COFINS 35,24 24,11
6,48 4,43
92,10 33.76

iiniiiiiiiiii 316BASE DE 
CALCULO

VALOR DO 
IMPOSTO

BASE DE 
CÁLCULO

VALOR DO 
IMPOSTO

BASE DE 
CÁLCULO

VALOR OO 
IMPOSTO% *4 % í 363

N?5,07 577145,73 27,00 39,34 145,73 1,56 2,27 145,73 7,21 10,50 145.72 100 IINIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII 491

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

[ DESCRIÇÃO it;iiCONJUNTO VALOR
APURADO

UETA
MENSAL

MS META
ANUALTR[ ANTERIOR ATUALNÚMERO OO 

MEDIDOR
TIPO DA 
FUNÇÃO

CONSUMO 0CONSTANTE AJUSTE eeo/2019kWhDATA LEITURA DATA LEITURA

DIC4to.de horas ftem Energia GUANAMBI 0,00 
FIC-No.de veeee eem Energia 
DMFC-DLmç4o mávlma de 
Interrupção continua 
DICRI-OureçSo de 
IntemipçSo em die critico

OOOOOM01185975211 CAT 17/09/2018 0,00 04/10/2019 283,00 17 1,00000 283.00- 0,00 5,79 11,66 23,10

6,60 13,20

0,00 0,00

0.00 3,30
000000001123557758 CAT 03/09/2018 28.805,00 17/09/2019 30.008,00 14 1,00000 42,00- 159,00

0,00 3.37

Urnlle DICRI: 12,22

|EUSP-Velordo Encargo de Ueo = R8 51,27lOATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA; 06/1112019 I
|Todo Coniumtdor pode eollcltar e apur>iio <k>i Indleidorat QIC, FIC. OIDCr DICRI i oualqu«ft,inpo.|

INFORMAÇÕES IMPORTANTES NlVEIS DE TENSÃO

Pague no ponto mais perto de vocel ag corretos guarstinga: prece getullo vergas, centro / nossa agencia 
serviços: rua dr. Joaquim manoel no255, centroLIsta completa em www.coelba.com.br.''
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais Informaçftes em www.eneel.gov.br.
O cliente é compensado quando hé violação na continuidade Individual ou do nível de tensão de fornecimento. 
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lel 10.438/02) e atualização monetária no próx. más 
O Cliente é compensado quando há descumprfmento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. 
Unidade Mlcrogerecao. Energia injetada no mes 305 kWh. Saldo total de credito para o proximo faturamento 0 kWh. 
Identificação Blométrlca, Fique atento ao cadastramonlo ne sua cidade, aceese a Haia em: www.tre-bajus.br.

TENSÃO NOMINALJV) LIMITE DE VARIAÇÀO(V)

MlNIMO MÁXIMO

220 202 231

300 348 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
i

DESTAQUE AQUI

MÊS/ANOCONTA CONTRATO TOTAL A PAGAR(RÍ) VENCIMENTO TALÁO DE PAGAMENTO

007019418345 10/2019 165,38 06/11/2019 Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente. 
Banco 104-0 Agência 4697

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, multo seguro 
e você pode suspender o débito até très dias úteis antes do vencimento. 

Para maiores informações ligue 0800 071 0800

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

I

t

fy<*FLS.

PWVnCl.
*PR0C
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DECLARACÃÒ DE UNIÃO ESTÁVEL
í

Eu, CARLOS CAROBA DE SOUSA, brasileiro, divorciado, Servidor Público Federal, portador 
da Carteira de Identidade n° 13.142.591, emitida pela SSP-MG, inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física sob o n° 071.096.186-33, e

; KARLA.LUIZA IVO GUIMARÃES, brasileira, divorciada, Servidor Público Federal, portadora 
• da Carteira de Identidade n° 663417015, emitida pela SSP-AM, inscrita no Cadastro de Pessoa 

Física sob o n° 892.116.185-68, ambos domiciliados nesta cidade e residentes na Rua 11, n°55,
< : | •:) Bairro Loteamento Sandoval Moraes, CEP46.430-000, juridicamente capazes,

; DECLARAMOS, cientes das penalidades iegais, que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde1: 
, • 24/09/2012,idematureza familiar, pública e duradoura com o objetivo de constituição da família nos 

! termos dos artigGís'1723 e seguintes do Código Civil. Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais 
‘ : pura expressão .da verdade, assinamos esta Declaração para que surta seus efeitos legais.

■ ■■

s
i*.

^iGuanambi-BA, 11 de março de 2015.

KARLA LUiZA'I VOfc U ÍMÁRÀES
■
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29/05/2018 2a Via de Fatura

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 
AV.EDGARD SANTOS. 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 
CEP 41181:900 
CNPJ 15.139.629/0001-94 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO

Í1 Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.436, de 26/04/02
COELBA 0800 071 0800 

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142 
Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560 

Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL 
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

coelba
Grupo Nooonorgia

www.coelba.com.br

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
04/05/2018

CONTA CONTRATO 
007009335735

DATA DE VENCIMENTODADOS DO CLIENTE

10/07/2018EUNICES TEIXEIRA DE BARROS
DATA O* APRESENTAÇÃO. 

04/05/2018

NÚMERO QA NOTA FISCAL
293511371

N* DO CLIENTE 
1010769213

N» DA INSTALAÇÃO 
0009S67735

CPF: 208.244.166-00 TOTAL A PAGAR (RS)

427,69
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

CLASSIFICAÇÃO
RUA 11192 B1 RESIDENCIAL-RESIDENCIAL 

Trifásico
LOT LEOUNA DE SA/GUANAMBI 
46430-000 GUANAMBI BA RESERVADO AO.F1SCO

29FE.8893.763F.3A9B.594A.7055.6924.C958
As condições gerais de fornecimento (Resohição ANEEL 414/2010), 
tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram á 
disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no 
site www.coelba.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL
DESCRIÇÃO VALOR (RS)QUANTIDADE PREÇO

Consumo AtivofkWh) 528,00 0,71336731 376,65

Acréscimo Bandeira AMARELA 1,04

60,00Contribuição Iluminação Pública

5TÓH

mai i8 iiinji[mii!ni!ii[i!i[tiiinin!i

ICO DO CONSUMOHISTarifas Aplicadas
kWh

o^TssissaContisno ArivofkWh) 528

457

mar is MuiuiMUimiiimimiiin 531
575

jan ií MiiniMiiinmn 551
TOTAL DA FATURA 427,69 513

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO 
RS K 
98,03 25,96
16,91 4,49
94,53 25.03
19,58 519
12574 33.23 
377,69 100

580
INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS out 17 iniiiniiimiiiniiiiiii 377Geração de Ensrgle

Tnmtsnlecéo
□horibulção (Coalbe)
Encargos Setoriais
Trtbutoó
TOTAL

344■CMS PIS CORNS
ago 17 iiminniiiiiiiii 281

BASE DE 
CÁLCULO

VALOR DO 
IMPOSTO

BASE DE 
CÁLCULO

VALOR DO 
IMPOSTO

BASE DE 
CÁLCULO

VALOR DO 
IMPOSTO% % % JUL 17 |[|nilD 131

JUN 17 lillllll 123377,69 27,00 101,97 377,69 1,13 4,26 377,69 5,17 19,52
MAI 17 mn] 100

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA RSCAL □ESCRJÇAO CONJUNTO VALOR  APURADO

META META META 
MENSAL TWM. ANUAL

NÚMERO DO TIPO DAL
MEDIDOR FUNÇÃO f

AWTEWOR If iIdÍasIIATUAL ICONSUMO 
kWhCONSTANTE AJUSTE marROlS

DATA llLBTÜRÃll PATA ||LBTURA|

000080001144848080 CAT 04104/2018 5.129,00 048)512018 5.657.00 30 1,00000 0,00 520,00 DION&ac hôrai iern Enèrgiá GUANAMBI 0,00 
RC-No.de vezes sem Energia
OMiC-Duretío méxlma de 
(nteiTupjão çontlnua
DICRLDuração de 
Interrupção em dia critico

5,78 11,58 23,18 
6,60 13,20 
0,00 0,00

3.300,00
3,370,00

Umite D)CRI: 12,22

(DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LBTURA: 05/06/2018 .L teM.6P-W.l9r do Encargo de. Uso = R5 136,20
iTede Coneumlder pode ecActt» eeeaaaçãa dnc tndlcatkrea tic. FIC, BMC eDICRI a guNauertempn-l

NÍVEIS DE TENSÃOINFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 22/04, tarifa com reajuste médio de 17,27% para Baixa Tensão e 16,17% para Alta Tensão-REH 2.382/18. 
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aned.gov.bf.
O cliente é compensado quando há violação no continuidade Individual ou do nfvel de tensão de fornecimento. 
Pagto. em atrasò gera multa 2%(Res4l4/ANEEL), Juros 1%a.m(Lel 10X38/02) e atualização monetária no prõx. mèj 
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de a

UMITE DE VARIAÇAO(V)TENSÃO NOMINAL(V)

s I £MÍNIMO mãximq

oimento co i 231220 202

350380 399 »■

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA P.
rDESTAQUE AQUI 2

CONTA CONTRATO MÊS/ANO TALÃO DE PAGAMENTOTOTAL A PAGARjRS) 
427,69

VENCIMENTO

007009335735 05/2018 10/07/2018 Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 
Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAPagamento através de Débito Automático em Conta Corrente. 
Banco 001-9 Agência 0923

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro 
e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento.

http://autoatendimentacoe^a.lcom!bS^f^&CSl^?JcJis^?^-home~neo!t gw-sap.com/serviet/logln.neosnergla.eom.RFGC.om ersaoServlet?redirfatura=true&can

http://www.coelba.com.br
http://www.coelba.com.br
http://www.aned.gov.bf
http://autoatendimentacoe%5ea.lcom!bS%5ef%5e&CSl%5e?JcJis%5e?%5e-home~neo!t
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IML» IA h'ISCAl. Í UUNl A HE AGUA EfOU ESGOTO
CNP.I 13.5()<J.fi75/0001-10 INSC. EST. m)Gfi!5571 

4" Av. n” 4Z0, Ccitlru Atlminislrnlivn <)a Raliia - CAB 
CEP 41.745-002

jSSggpsa...
Inscrição

|0369,03.0920. 2.0145.0000.0
Mâs/Ano . Período do consumo Nn. HMrômoIro

1/2019 j18/09/19 a 19/10/19 |\00R012617

CidailorlwCódl0ft 0f1>Ho Aidomítlff»

0369&
084308524

Nome / Endereço para erlrega

L0URIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PARAI SO
RU VICENTE DE PAULA,00598

46430000 GUANAMBI

Codloitura .l-eilnraAlual I.niltira Anterior pias/Cons.pala/l.eitnra ,Data/Emissão
4265 4262 9/10/19 19/10/1931

Endereço da Ligação

RU VICENTE DE PAULA,00598 
PARAISO 46430000 GUANAMBI
Fnixasde Cons(m:’) Vnlor(ms) Kf VL.Tolal. 
Consumo

Consumo dos úllinins mosos cm (m3)

jll/2019 i 
:I0/2013 t 
Í09/20 1 9 I 
'06/20 1 9 
|07/2019 W 
06/2019

3flU 6 MU 3 29.90
TOTAL 3

* 9.90
29.90
2

? 4
4

9Rr

llnidatles rlo Consumo - UC (imóveis) 1 
Consumo porUnidado(m3)
Consumo Médio Mensal - Ligação

3
5

í eo %do valor égua 
Valor (R$)

29.90 
23.92 
0,07

I Esgoto
Especificação «■

CONS. AGUA 3 m3 
ESGOTO
JUROS MORA CONTA(S) 09/2019

IBwtmm'ôHMftTarifa
MSI.2-0001

hf,

17/11/19 53.89
DECRETO FEDERAL N* ÍÍ.440/20D5

■ Coliformes Eschericiiia 
Coli

Ausente

Cor i TurdidezParâmetros Cloro
...Totais.

Padrão da Porlaria
M_S.29J4/20J1_______
N" de Amostras - Pede

P (*)15UH , 5.0 ÜT Min.0,2 mg/l Apin fimrnlntlfl
rom li'nr olfirimo 
prrml'rAirfo nl* 
1,!íitki/L fl<! flimr.

O
Orn
LU J^ Exigidas 
q Analisadas 

Em contormidado 
< Signilradn dn lahelj nn versn dn conla

0029 i 0067 0087 ;0067
0090 j 0090 : 0090 |0090
0.0.90._l.0.090___LO.0.9.0____1.0030___ 1.0.090

n0087
0090•<

Mmmm
o.io___PIS 53,62 1,30ií CORNS 6,00 3.23o

to1 ESTE CREDITO FOI CEDIDO AO BNDES REF CONTRATO DE CESSA0 FIDO 
CIARIA 0E DIREITOS CREDITORIOS DE 28/06/2018 0A1A PREUISTA PARA PRÓXIMA LEITORA: 19/11/19

CO

>'
o

-l^prviGriMsrrionrsmcoNWHtooinrAnímrosnmFnioitER

CAN! IOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA EVITE DANIFICA-LO
NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
CNP.I 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571 
4’ Av. n“ 420, Centro Administrativo dn Dalwi - CAB 
CF.P41.745-00Z

MatriculaRol. Leitura Inscrição
000000000 0369.03.0920.2.0145.0000.0 084308524
Cidade

0369
dv VencimentoMês/Ano

11/2019 9
Jotalapagarem R$:#####117/11/19 FLS.

proc:
ASS.iiM^S"PAGAMENTO DEBITO AUT0MAT1C0

AGENCIA:923BANCO:BANCO 00 BRASIL 
NAÜ CONCORDANDO COM 0 VALOR DA FATURA, VOCE PODE 
SUSPENDER 0 SERVIÇO ATE 3 DIAS UTEIS ANTES DO VENCIMEN 

I^IGUE 08000-555195.

OCSSGW1COTcteCO»0 
£í,v. JâSJ-L tl»

AS'.v.: -
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N- 116251ESTADO OA 0 AH IA 
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE trua^iifúi 

Subdisirito de

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

Seri 2

CERTIDÃO DE CASAMENTO
■ fífâ&TÓRlG ÓQ CAVIL

fíIRCe SflAftfS fíODRlaftlSS 
- OFICIAL ~

; ÍÍ^PIA ALVES CAROOãO
ftUB OPíClAL 

«OAriAMC/

• DlíiOZ iOAilSô XcCDÜTGXJjJSEu,

, Oficial do Registro Civil doOE&(C)NAfe.A Sedesubdistrito dc

Certifico que no livro de registro de casamentos, sob o «i?____

existente em meu poder e cartório, às fls. .V 134 consta o termo n-_ 1«13Q 
IíGUB ÍVAL R02;íir-üii8 DL 01 IV&lliA

B 0^ Aux
do casamento

. S

do Sr.
BBUl-a VIAPA DQjí SLUTScom

■ * y -í- oque passou a chamor-se ••
Eüteinbrov, realizado a - 09 deX TQftQ.x perante o

fiol r-ifoypi.nf.r-i Ppd.re Romno Ruys
jy. x , presente QS teatemunhas -Ad.TfÜt-do AlVSS BòiH. UOITÍíGo

; ATet-irg» Vivivfí. Boa Sorte, MvaXdo oliveira Alvos G I^inool Teii-ioira
, casados sob o regime dtã cojnutih^àQ .rvi.e.1Alves de bens.

O NUBENTE: A NUBENTE:

a o.l teiraflolteisr-oEstado civil 

• Natural

Profissão ‘^nncionariO Publico

Estado civil 
Natural dd Guam‘Ajobi-Baiiaade Caetltó-Baülà

Banes'riaProfissão

Nascida em virti- «n três ãc 
do mil novccv:nt:og e cessenLa e

Nascido pm vinte de novembro do nil 
;mvr:cr*n. cs c- cinquenta e uj?.( 20/j.I/

tros( 23/O.V'1963 )■1Q51)

He fita C 3 idade 
José Alves Uoa Solte e Arné-

Hnsfe Cidade______ _____

Filho Lopes ae Oliveira e
Alaldü Rodi-i^es i-tevea

Residente Residente

Filha

\ -i n Y-i pi na Boa. So v-^e

OBSERVAÇÕES:

$0^
iiSpíÊ:----- ■-----------
. fiy9mTY1 referi^^gr^r^^prj ^pQfgKÊGiST^D

wre. soi.nrs roixwmss ^ ..oi
. F ! C I A L - -----------------------

tcwt
. ?2 de ir cão ig 97
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’ .DORIVAWIA MOREIRA DO ÍÚASCXflEWTO 
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. 25/08/3000Ik i.I
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70SE FERREIRA-DO WASCXMEWTO 
“RnaWDA (1GREXRA DO NASCIMENTO%

- ‘S^'l

\ ríi 3UANAMBI DA
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L -B03 F—081. R—001043
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mau worn uste s/a
CMPJ: 33.000.118/0005-00 • IfSC. ESTAOJAL: 000157142 SOI IE WICA 
AV AffTONIO CAAL06 MWIXAES.881 • SALVADOR • 0A CEP: 41825-000 
MATRIZ OiPJ: 33.000.118/0001-79

PA0.: 1/1

v DATA 0E EUISSAO 
21/10/2019

TELEFONE/CONTRATO
3451-2512 0 1CNPJ / CPF 

00041810821888DORIVANIA MOREIRA DO NASCIMENTO GOMES
AV BR RIO BRANCO,659
CENTRO
46430’000 GUANAMBI BA

IKSCRICAfi ESTADUAL
VALOR A PAGAR

HPO DC TERMINAL 
RE9X0ENCIAL

RS 15,39

COO. OEB. Al/TCMAnCO 
001889847978 VENCIMENTO
OOOIGO QOO

10/11/201977

OÚOIGO NINKA 01 
001889847979

PIANO LOCAL: BASICO
i
i

PAO./UNNA data TTl.ORIQEN TEL.CHMUOO HOMMO DURACAD TNtIFA VALORDCSCRICM

PRESTADORA TUENAR NOm L£STS I/A NFS! N. 00008289913/8ERIE /SUB-SDIIE

TEUFOM 04912 »4S1>2S12 0 1

SERVIÇOS «SAIS
0001/01 21/10/2019 ASSINATURA TELEFONE POPULAR OE 01/10/19 A 30/10/19 
SUBTOTAL

15,39
15,29

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS TsTwBASE OC CALCULO I CMS
AU QUOTA 
VALOR

15,39
an

«,30
i ISS

RESERVADO AO RSCO

bb77.28c7.02SB.<l124.81b8.(i9b4,5la2«ff1f

TR£UAR MJRTE LESTE S/A • AV ANTONIO CARLOS IU6ALKA£S,681 • SALVADOR - BA C£F: 41825-000 
CNPJ: 33.000.118/0005-00 • IN9C. E5TA0UAL: 000157142 SERIE (MICA

' hEiua] QERAL

FATWA N.l 1000202581699
i

LOCAL TELEFONE CJ 9U 
04912 5451-2512 0 1 

TOTAL

VALOR
16.39
15.39

I

0
CONTRIBUI COES: PARA O FU6K19) F\JMTa.(0,SL) DO VAUM DOS srfVldjb. W/j HlPASSAOAS ÀS ÍARIFAÍ.

(hrJiFIS.
ppnr-M
Ass.ikmõxií

RESIMfO DA FATURA
■CRVICOB 01 mo

SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E UO. FIXO-nXO 
LUMCOCS PARA CaULAR

SERVicoe ounus prestadoras
•ERYXCQ9 N TEWCEJW8 
0UTTC8 VALOREI

15.39
15.39«• «Ht dM warn 0,00• Oetv«nç*4»tAA*4>7K »)«** lN»réi

• BApgaic)d3T4pP>iai,ta«lntafwip4» aTtM
• (AfB*eevExlD<liMaM49tadA«ABB«Afa(iiu4niMaindinamMw«5tnn»a»noi
**nt araiRtoi, ecto at cer*» ara* mo* tfvviML

. Qai.iArnpAjt Wmfcj.'utChAiKdtftpmoinO^dttflPOO»—U0<lM«crt**8>AO*»*BT{W

0,00
0,00
0,00

VALOR A PAGAR RS 15,39O r«n, OT» «* •■«*(« ett. ■ tftrte * -PA U» Wto rm* wn «anA-D» »<■***Aa
nnx « pmanwAt* <■ iMBWMKmana. ra ar» dot a** mAtAi VENCIMENTO 10/11/2019

DQRIVAH1A NOtetRA 00 RASCIMUfTO COMES 
TEUTOME/COVnUTO: *481-2512 CJ! 0 SU: 1 
CONTA 10/2019 LOCAL 04912 OV 2

Cadastre-se na Minha 
Oi c consulte saldo, 
coqta delsihsda,

de consumo

TELOAR NORTE USTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 • INK. CSTaoual:
000157142 SER1E (MICA
AV ANTONIO CARLOS M«MJtf£&,68l - SALVADOR •
BA CEP: 41825*000
MATRIZ OSU: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO MINHA 01 
001669847976

www.oi^om.b(/Mlnh80!

84650000000*1 15390024040*6 13049120345-6 12512011910-7 FATURA N.t 1600202561699 
VENCIMENTO: 10/11/2019 
VALOR A PAGAR: RS 16,39
CÓDIGO PANA 0É1I70 AimnLTICQ: 001660847971



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 ■ CENTRO 

CNPJ nM3.982.640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: (77) 3452-4301

PORTARIA N° 29 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017
PUBLICADO

No Diário Oficial do Município 
de Qdanarnbi - Bahia “Dispõe sobre designação de Gestor 

de Parceria e estabelece outras 
providências.”

f N°xno
O /

EDILMAR LADEIA FAGUNDES 
Secrmário ae Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de spas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto 
Municipal n° 177/2017.

-m..

//

t

RESOLVE:/

Art 1o. Designar a servidora FLÁVIA DOS SANTOS PIMENTEL PEREIRA, 
Assistente Administrativo I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, para exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da 
parceria, a ser firmada com a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE.

Art. 2o.
as disposições em contrário.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 20 de outubro de 2017.

y.mJairo Sil 
Prefeito d'

agalhães
uniéídíio de Guanambi

i



GUANAMBI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOrTERÇA-FEIRA • 24 DE OUTUBRO DE 2017 
ANO IX| N» 1520 r

PORTARIAS
. -i

PORTARIA N° 29 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017

“Dispõe sobre designação de Gestor de Parceria e 
estabelece outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o disposto no Decreto Municipal n° 177/2017.

RESOLVE:

t
Art. i°. Designar a servidora FLÁVIA DOS SANTOS PIMENTEL PEREIRA, Assistente Administrativo I, 
iotáda na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer as funções de acompanhamento e 
fiscalização da parceria, a ser firmada com a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE.

Art. 2®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 20 de outubro de 
2017.

Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi

i
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Este.documento foi assinado digitalmeníe por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao stte https://www.porta!deasslnaturas.com.br:443 e utilize o código 8995-FC33-732F-614C.
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Psáno Ofidal do Município 
oe Guanambi - Bahia “Dispõe sobre designação de 

Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do Termo de Parceria e 
estabelece outras providências.M
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Ano

EDILMAR LADEÜM 
Secretário de Gi

UNDES
no

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto 
Municipal Á° 177/2017.

i RESOLVE:

Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo 
de Parceria firmado entre esse Município e o LAR DOS VELHINHOS - 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, com poderes de controle e 
fiscalização, com os seguintes servidores:

Art. 1o

I - NIVALDA VIRGENS LESSA - Departamento de Proteção Social Especial, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - LUZILENE ROSA MOREIRA BALIZA- Assistente Administrativo I, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social;

DEUZANE CRISTINA SOARES LOBO - Pedagoga,da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
Ill

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãoArt. 2o.
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 30 de 20 de 
outubro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 04 de abril de 2019.

\

lhaes
Prefeito do Muhkípidi Jle Guanambi

Jairo Silvei
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GUANAMBI

DIÁRIO' OFICIAL DO MUNICÍPIOPAuÍNTA-FEIRA • 04 DE ABRIL DE 2019 
/C.ANOXII N 9 1866 f

PORTARIA N° 06 DE 04 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre designação de Comissão de Monitoramento 
e Avaliação do Termo de Parceria e estabelece outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o disposto no Decreto Municipal n® 177/2017.

I* 1 RESOLVE:< .
Nj.

Art. 1°. Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Parceria firmado entre esse 
Município e o LAR DOS VELHINHOS - ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, com poderes de 
controle e fiscalização, com os seguintes servidores:
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I - NIVALDA VIRGENS LESSA - Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal de 
■ Assistência Social;

II - LUZILENE ROSA MOREIRA BALIZA- Assistente Administrativo I, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social;
III - DEUZANE CRISTINA SOARES LOBO - Pedagoga,da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ;Art; 2°.
EM CONTRÁRIO, EM ESPECIAL A PORTARIA N6 30 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017. ■5-0
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 04 de abril de 
2019. 5?c l: 
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Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 
CNPJ: 14.788.244/0001-95

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina suar 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:42:43 do dia 23/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2020.
Código de controle da certidão: 0FFE.EAD6ÍB134.84A3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. J

152:FLS.
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http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Emissão: 23/10/2019 10:31■|J GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

ffl SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(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)

i

Certidão N°: 20192947208

razAo social

ASSOC.BENEMERITA DE CARIDADE

inscrição estadual CNPJ

14.788.244/0001-95

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 à inexistência de débitos, inclusive qs 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.

3t
Emitida em 23/10/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão. i

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

TnXFLS.
PROCrAI* f1\a - 
A8s.fi URftDnAn

Ç

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

i

i
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23/10/3019 10:49:29 * CRISTIANE SILVA DOS SANTOSESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO-DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90. - CENTRO - 46.430-000 
CNPJ: 13982640000196

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 27011902
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEMÉRITA DE CARIDADE 
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO/UF:

14786244000195

PRACA JOSAFA MOURA, 98 • ASSOCIACAO - BOM JESUS 
Guanambl / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 aos tributos administrados pela(o) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município.

3

DATA EMISSÃO: 23/10/2019 
VÁUDO ATÉ: 22/11/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LI5MJAXOQ

i

rtò^fií/io <T- ít Odvara 
S«c. da Faz«n<te MuflfcHWJ (f)^FIS. .(irorra-is

'fxmta
PR0C:

&tPiASS.
TI

E-matl:fl«c0lBuanambl©ho1m8ll.com Site: http://www.guanambl.ba.gov.br Telefone: (77) 34624318.
Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesae: http://guanambi-ba.link3.com.br/13-5rp/Servlcos.htm1 para verificação.

.tnk3 Tccnotoflia Uda

http://www.guanambl.ba.gov.br
http://guanambi-ba.link3.com.br/13-5rp/Servlcos.htm1


CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço:

14.788.244/0001-95 
ASSOC BENEMERITA CARIDADE
PCA CÒSME DE FARIAS S/N / BOM JESUS / GUANAMBI / BA / 46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de 
maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade:13/10/2019 a 11/11/2019

Certificação Número: 20191013044250041^6925

Informação obtida em 23/10/2019 10:31:50
4

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

Q

http://www.caixa.gov.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral i

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.788.244/0001-95
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/02/1980

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades da organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-S-OQ - Atividades associativas náo especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA
399-9 - Associação Privada

NUMEROLOGRADOURO
PC JOSAFA MOURA

COMPLEMENTO
98

MUNIClPIO
GUANAMBI

CEP BAIRRO/DISTRITO
BOM JESUS

UF
46.430-000 BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ldosogbl@uol-com.br

TELEFONE
(77) 3451-2803 / (77) 3451-2803

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005 3

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL It

SITUAÇÃO ESPECIAL******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**•*••**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/10/2019 às 10:27:18 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social feVoltafí

17.
U Preparar Página- j 

Impressãolii)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 14.788.244/0001-95

Certidão n°: 187445529/2019 
Expedição: 23/10/2019, às 10:35:48 
Validade: 19/04/2020 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

14.788.244/0001-95, 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 Aa 
Internet (http://www.tst.jus.br). ~
Certidão emitida gratuitamente. !

•s*

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os 
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.

±27FLS.
prggALQQSAS
lass.

Dúvidas e sugestões: cndtfctst.jus.br

http://www.tst.jus.br


ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUANAMBI*
Secretaria Municipal de Finanças
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 
CNPJ: 13982640000196

ALVARA PROVISORIO DE FUNCIONAMENTO Número: 4149/2019

Inscrição Municipal 
27011902 
Nome / Razão
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
Fantasia
LAR DOS VELHINHOS
Natureza
Outras Formas de Associação 
Endereço
PCA JOSAFA MOURA 98
Complemento
ASSOCIACAO

Válldade
23/11/2019

CNPJ/CPF 
14.788.244/0001-95

- ^^"NÃO VÁLIDO PARA FINS SANITÁRIOS'1

Simples Nacional ^
Nap óptante ' f ^ . *

-r.

X v v
I

4 ,s.

\- Bairro
-BOM JESUS

s
EOOTTWMT.Emissão: 23/10/2019 10:49:13 - CRISTIANE SILVA DOS Código de verificação:

ALVARÁ PROVISÓRIO. AGUARDANDO ÁAPRESENTAÇÂO DO HABITE-SE JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO.Observaçflo:

9430800 - Atividades de essoclBÇÕea de defesa de direitos socials I

9499500 • Atividades assòcialivas não especificadas anteriormenie j 
9493600-Atividades de organizações associâtivasjigadas à cultura e â artè

CNAE PRINCIPAL:
t\ \

\
3

1

E-malt:flscalgvanambiehotmail.eom Site: http^/www.guanambl.ba.gov.br Telefone: (77) 34624318. 
Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: http://guanambl-ba.llnk3.com.br/l3-grp/Servlcos.htm! para verlflcaçioo.
FLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBi
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n° 1 3.982.640/000 1 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: *77 3452 4301

%

\

JUSTIFICATIVA

1 - INTRODUÇÃO

Trata-se da necessidade de realização de Chamamento Público para que 
o Município de Guanambi-BA, faça repasses de recursos financeiros no valor de R$ 8.000,00(oito 
mil reais) para garantir a contratação de profissionais para laborar na ASSOCIAÇÃO 
BENEMÉRITA DE CARIDADE, conforme pactuado em 13 de agosto do corrente ano, através do 
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual 
da Bahia e a Associação Benemérita de Caridade.

Para a realização desse Chamamento Público temos a Lei Federal 13.019 
de 31 de junho de 2014, o Decreto Municipal 177 de 11 de maio de 2017 e a Lei Municipal n° 
1.257/2019, todos em anexo.

Verificamos que a Entidade possuí todos os documentos que comprovam 
a sua regularidade fiscal, possui plano de trabalho e demais documentos necessários e pertinentes 
exigidos pela legislação.

2 ■ A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: APLICABILIDADE E PREVISÃO LEGAL

Conforme preconiza a Lei n° 13,019/2014, quanto à dispensa do
chamamento público:

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a 
realização do chamamento público:
(■■■)

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil oreviamente
credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
(Incluído pela Lei n° 13.204.de 2015)”

O inciso VI traz a possibilidade de dispensa para atividades vinculadas a 
assistência social, foco da nossa justificativa, indicando a obrigatoriedade do credenciamento da 
Organização da Sociedade Civil na execução destas políticas públicas,

Mister se faz, o exame do Decreto Municipal 177/2017, que regulamenta 
a Lei 13.019/2014, no Município de Guanambi determina que:

33FIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBl
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n° 1 3/982.640/000 1 -96 .
CEP 46.430-000 - GUANAMBl - BAHIA 

Fone/fax: *77 3452 4301

»

1

Art. 22. A Administração Pública Municipal poderá dispensar a 
realização do chamamento público:

I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência 
de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação 
da ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a 
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a 
sua segurança, devidamente atestado pela autoridade 
competente;
IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de
educacão. saúde e assistência social, desde que executadas
por organização da sociedade civil orevíamente credenciada
pelo órgão gestor da respectiva política.

Neste sentido, a legislação facultou a administração pública, dispensar a 
realização do chamamento público com organizações e entidades de assistência social vinculadas 
ao SUAS, sem fins lucrativos, que integrem a rede socioassistencial de proteção social básica e 
especial, de média e alta complexidade, e que comprovem, anualmente, a inscrição no Conselho 
de Assistência Social Municipal.

Cabe ressaltar que a entidade, exerce parceria com o Município há cerca 
de 30 anos, logrando de capacidade técnica devidamente reconhecida, para que o serviço 
continue a ser prestado de maneira integral. Desta maneira, a parceria alcançará sua função 
primordial, de resguardar os direitos dos usuários dos serviços socioassistenciais,

3 CONCLUSÃO

Desse modo, ante o que foi exposto acima e considerando o atendimento 
ao disposto na Lei n° 13.019/2014 e Decreto 177/17 e Lei Município n° 1.257/2019, quanto à 
dispensa de chamamento público para a celebração de Termo de Colaboração com a 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, entendo estar o processo apto para a realização 
do Termo de Colaboração solicitado, por preencher todos os requisitos legais.

É a justificativa.
Guanambi, 4 de novembro de 2019.

Jairo Si!) 
Prefeito do Mi

jaihães
e Guanambi
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rrccrci I UKM IVIUNIUIKAL Ut UUANAMbl
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

•CNPJ n" 13.982.640/0001-96 
CEP 46 430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: (77) 3452-4301

■'

No Diário Oíicial do Município 
de Gusnambi • Bahia 

X ^____ kj8
DECRETO N° 528 DE 12 DE ABRIL DE 2019

Ano
“Nomeia Comissão Permanente de 
Licitação, e estabelece outras 
providências”.

ikDEIA FAGUNDES 
SeVrelL io de Governo

EDILM

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

IDERANDO que o processo administrativo da dispensa e inexigibilidade deve ser 
autuado e processado regularmente como todo e qualquer processo administrativo e por se 
tratar de relação contratual, deverá ser aplicado o disposto no art. 38 da Lei n° 8.666/93, 
naquilo que for possível.

CO

DECRETA

Art.1°. Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta por 
03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, para atuar nos processos de dispensa e 
inexigibilidade, abaixo relacionados:

TITULARES:
I -Nayara Nascimento Benevides Gomes - Presidente
CPF: 026.460.785-60

II -Duilio da Silva Lima- 1o Membro
CPF: 058.593.535-10

III -Carmem Badaró Pimentel - 2o Membro
CPF: 230.793.805-25

SUPLENTES:
I - Divaneti Cambuim dos Santos Alves - Suplente
CPF: 040.256.765-08

II -Gilmar Ferreira da Silva - Suplente
CPF: 936.449.065-72

III -Natália Lavínia Moraes Alves- Suplente
CPF: 068.469.745-98

Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições 

em contrário, em especial o Decreto n° 330 de 11 de abril de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em

12 de abril de 2019.

Jairo Silvarfa iyt 
Prefeito do w unici.

alhães
) de Guanambi FLS.
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ASS.fLi2â£ltt£L
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Confirmação de Autenticidade da Certidão06/11/2019
<.5

CanaisLegislação[ Acesso à informação ServiçosParticipeBRASIL
i

-POFN

L' ■ RécertaFederalfjí .i..,

CERTIDÃOWMÁ
l:

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 14.788.244/0001-95 
Data da Emissão : 23/09/2019 
Hora da Emissão : 12:42:43
Código de Controle da Certidão : 0FFE.EAD6.B134.84A3 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

1 .Qertidão Positivã:com Efeitos de Negativa emitida em 23/09/2019, com validade até 21/03/2020.í;í .
t:

J •

fpágina Anterior]

Jt

i!

TTTFLS.

PR0C:ALÜQÜiB
Ass.&iFR(V>f\

1/1servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp
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Emissão: 06/11/2019 10:27
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N°: 20192947208

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

RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEMERITA DE CARIDADE
J

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

14.788.244/0001-95
■ i

i

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 23/10/2019 VÁLIDA ATÉ 22/12/2019

I

l

l

!

I

J

RelCertidaoAutenticidade.rpt :Página I de l

I-KFLS.
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/^T 06/11/2019 10:28:01 - Portal Contribuinte
ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE GUANAMBI 

I. Secretaria Municipal de Finanças
§ PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 Guanambi - BA 

CNPJ:13982640000196

■r.

fr
• A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

• CNPJ/CPF: 14788244000195 
; INSCRIÇÃO iMUNICIPAL: 27011902

NOME/RAZÃO
ENDEREÇO: PRÁCA JOSAFA MOURA, 98 ASSOCIACAO. BOM JESUS 
MUNICÍPIO / UF: GUANAMBI / BA

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

C

í ■

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constarri pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) 
■Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município.

ií’

. '; • ■ ;*

j>
IDATA EMISSÃO: 23/10/2019 

VÁLIDO ATÉ: 22/11/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LI5MJAXOQ

i,

FLS. m-ooff.AQ,PR0C:
ASS.

/ . E-maihfiscalguanambi@hotmail.com Site: http://www.guanambi.ba.gov.br Telefone: (77) 34524318_
. í Autenticidade do documento sujeita a verificação. Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html para verificação.

;
Jnk3 Tecnologia Ltda

mailto:E-maihfiscalguanambi@hotmail.com
http://www.guanambi.ba.gov.br
http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Situação de Regularidade do 

Empregador
s

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:
r

Inscrição: 14.788.244/0001-95
zão social: ASSÓC BENEMERITA CARIDADE

RJ^jSjultadòi-da consulta em 06/11/2019 10:29:01

©^tpnhajo Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar
:: :

O uso'destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
aüténticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

3
: r i .

t

'í

ias.
|PR0C:

Ol,ASS.

http://www.caixa.gov.br
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF
Inscrição: 14.788.244/0001-95
Razão Social: ASSOC BENEMERITA CARIDADE
Endereço: RCA COSME DE FARIAS S/N / BOM JESUS / GUANAMBI / BA / 46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio 
dei 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
petánte o>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

oresente Certificádo não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a 
wntribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
r>

Vaíidàde: 01/11/2019 à 30/11/2019
Certificado Número: 2019110101401601132177 
Informação obtida em 06/11/2019 10:29:16

Visualizar

ii" ■ t

Voltar

■' itiliiaçãò deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de 
auténticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

• i

i

i •

FIS. XI
pRoc-'fU'orw^
ASS.jSTfifSSlfrs

http://www.caixa.gov.br


06/:11/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

: :NÚMERO:DE INSCRIÇÃO
: 14.788.244/0001-95 
! ; MATRIZ

DATA DE ABERTURA
01/02/1980

. NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

!■ ; TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)******** PORTE
DEMAIS

; CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94;30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

'■ '■ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
. 94.93-6-00 • Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

NUMERO COMPLEMENTOLOGRADOURO
PÇJOSAFA MOURA 98

i
MUNICÍPIO
GUANAMBI

BAIRRO/DISTRITO
BOM JESUS

UFCEP
46.430-000 BA

,• , ENDEREÇO ELETRÔNICO .
, id0sogbl@uol.com.br .

TELEFONE
(77) 3451-2803 / (77) 3451-2803

ENTE.FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

' MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL********SITUAÇAO ESPECIAL********
i

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/11/2019 às 11:29:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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1/1https'://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

mailto:id0sogbl@uol.com.br
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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Páçnna 1 d« 1

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
{MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.788.244/0001-95

Certidão n°: 187445529/2019 
■Expedição: 23/10/2019, às 10:35:48
Validade.: 19/04/2020 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

14.788.244/0001-95, 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 juridica, 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 juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
èstabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

. recolhi-mentos 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.

FLS.
Dúvidr.o " - jus.br PR0C:

ASS.

http://www.tst.jus.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°l 3.982.640/0005-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fònefax: *77 3452-4312

ATA DE REUNIÃO
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003-19DPCP-PIV1G

Após documentação encontrar a disposição para análise, aos 06 dias do mês de novembro de 2019 reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guanambi, Decreto n° 528 de 12 de abril de 2019, Sob a 
responsabilidade da Presidente, Sr3. Nayara Nascimento Benevides Gomes e equipe de apoio composta por Duilio da 
Silva Lima - 1° Membro e Carmem Badaró Pimentel - 2° Membro com a finalidade de analisar e julgar a citada 
documentação referente ao "Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais 
com intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE”. Foi enviado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social ao Setor de Compras, estatuto, ata de eleição da última diretoria, documentos de regularidade fiscal, 
plano de trabalho, da Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE. A Comissão 
analisou a documentação enviada e com Fundamento no caput, Art. 24 da Lei federal n° 8.666/93, Art. 30 da Lei Federal 
n° 13.019/2014, Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017 e Lei Municipal n° 1.257 de 26 de setembro de 2019, 
decidiu CLASSIFICAR E HABILITAR a empresa: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE.

Este processo será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião da qual foi lavrada a presente ata.

Guahambi-BA, 06 de novembro de 2019.

-St/**
^Duilio da Silva Lima 

CPF: 058.593.535-10 
Membro

j! Nayara^SameníaBenevides Gomes 

CPF: 026.460.785-60 
Presidente

Carmem Badaró Pimentel 
CPF: 230.793.805-25 

Membro

23FIS.
panc-M OÔ^-lÇa



’REFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°1 3.98 2.640/000 1 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: *77 3452 4302

PARECER JURÍDICO

DISPENSA DE CHAMANENTO PÚBLICO N° 003-19 
DPCP - PMG,

Em cumprimento ao inc. VI do art. 38 da Lei n0 8.666/93, vieram: os autos desse 

processo’licitatório para emissão de parecer jurídico.

Compulsando os autos verifica-se que o procedimento licitatório em tela, cujo objeto 

é o “Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos 

profissionais com intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

encontra-se em conformidade com o Art. 30 da Lei Federal n°CARIDADE”

13.019/2014, Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores 

Decreto Municipal n° 177/2017 e Lei Municipal n° 1.257 de 26 de setembro de 2019.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Guanambi-BA, 06 de novembro de 2019.

rado Marques
ww__ora Jurídica 
OABIBAN 16.243

mm
/Asse

AssâiS^fmc,.
i..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n° 1 3.98 2.640/000 1 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: *77 34524302

PUBLICADO

Ano
Err.!^ 
EDllMAR Li

Secretário dei
ASUNDêS
SrfveTOO

.ti

AVISO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE FOMENTO N° 003-19TCDP-PMG 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003-19DPCP-PMG

O Prefeito do Município de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães, no uso de suas atribuições legais/de acordo com 
p disposto no Art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa1 - Chamamento 

' Público, embasado no Caput, Art. 24 da Lei federal n° 8.666/93, Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/2014 e
Art, 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017 e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à

: DISPENSA DE CHAMAMENTO - cujo objeto é: “Disponibilização de recursos financeiros para garantir a
contratação dos profissionais com intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE.”, da 
Pessoa Jurídica: Associação Benemérita de Caridade, inscrita no CNPJ sob n° 14.788.244/0001-95, situada na Praça 
Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom Jesus - Guanambi - BA, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Guanambi-Bahia, 06 de novembro de 2019.

i

,V/i ■

i%És\
JAIRO SILVE

Prefeito do Município de G lanambi
■ ?. i
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