
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CNPJ n°1 3.982.640/0001 -96 

CEP 46.430-000 - GUANAMBl - BAHIA 
Fone: (77) 3452-4311

D I S PTE N S''A £DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001-19DPCP-PMG
:

9 •>

1 .^7? ^Unidade: Prefeitura Municipal de Guanambi r- ^ • ;• ^ /01

Fundamento no Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n® 177/2017.02

**03* ORÇAMENTOS SOLICITADOSV . <*• " ’ L,
? * f .

PRAZO /ENTREGAPREÇO TOTALNOME

01 ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE R$ 85.680,00 12(doze) meses

- . P R Q P O S T-A SI E S C O L H I D A-S 3 v-, ^»04 .f :•
CNPJ./CPF. 
14.788.244/0001-95ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE

ENDEREÇOS:

Praça Josafa Moura, n® 98.

Bairro - Bom Jesus

Guanambi - BA

Valor Total/mês

RS 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e contrapartida de R$ 
340,00 (trezentos e quarenta reais) do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, totalizando R$ 7.140,00 (sete 
mil cento e quarenta reais) mensais. ’

/

R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e contrapartida de 
R$340,00 (trezentos e quarenta reais) do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, totalizando R$ 7..140,00 
(sete mil cento e quarenta reais) mensais.

R$ 14.280,00 (quatorze mil duzentos e oitenta reais) mês.

Valor Total

R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais).

05: 1 j*A escolha dà contratante decorre do fato de mesma apresentar menor preço denfro1 dos itens especificados

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento 
Institucional para idosos, na modalidade Abrigo Institucional.

Com recursos á conta da seguinte atividade:

0rgão: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/Aíividade: 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: 3.3.5.0.43.00.000000,28 - Subvenções Sociais
Classificação Econômica: 3,3.5.0,43.00.000000.29 - Subvenções Sociais
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00000.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.000000.28 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Classificação Econômica: 3.3.90,39.Q0.000000.29 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica______
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982.ó40/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452-4301

\

PROCESSO N°.DATA
26/06/2019 /

(campo preerKMdo peto departamento 
de üdtacSo)

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:

C Secretaria de Assistência SocialA
M
P José Francisco Cardoso de Castro DonatoINTERESSADO:

(Nome do Secretário)
O
1
c
A
M AQUISIÇÃO: Serviçop
o
2
C
A

Execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Sen/iço de 
Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade Abrigo Institucional.

OBJETIVO/
JUSTIFICATIVA:

M
P
O
3
C
A ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO OU 
SERVIÇO:

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 
SOLICIT ANTE: 

(Secretário)

M
p José France 

Secretário
aftJardoso Castro Donato
íunicipal de Assistência Social

o
8
C N
A AUTORIZAÇÃO DO 

CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO

M
P Jairo S amães

Prefeito dq1 rftunicírfio/tte Guanambi
o /9

. ^iPR^NÍmMENÍÓ^.i^TABIUDADE (i»odc «r ire

^ atende hirts; 15 a 17 da LRF
snch/do*neste campo ou em ofício anexo)

>•
ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SgtlAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATTVIDADE: 08. 244.006.2055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PR0JETO/ATTVIDADE: 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: 3.3.5.0.43.00.000000.26 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.000000.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.000000.28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.000000.29 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 1 5.235.606/000 1-83

JUSTIFICATIVA

VISANDO A PARCERIA COM ENTIDADE(S) PRESTADORA(S) 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.___________

GUANAMBI/BAHIA 
JUNHO DE 2018

zusfls.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15.235.606/000 1-83

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O município de Guanambi, Estado da Bahia, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, informa que foi autorizada a DISPENSA DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO, para formalização direta de Termo de Colaboração, entre o 

MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, tendo 

por fundamento a disposição contida no inciso IV, art. 30, da Lei Federal de n° 

13.019/2014 e no Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177 de 11 de maio de 2017, 
que regulamentam as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da 

Sociedade Civil.

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Denominação: Associação Benemérita de Caridade, CNPJ: 14.788.244/0001-95. 

Endereço: Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom Jesus, Guanambi-BA.

VALOR DA DISPENSA

O valor total do Presente termo para execução do Serviço de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional 
para idosos, na modalidade abrigo institucional será de R$ 85.680,00 {Oitenta e cinco 

mil seiscentos e oitenta reais), podendo sofrer reajustes ao longo da execução. Os 

valores de repasse estarão fixados conforme detalhado no Quadro 01 e serão 

desembolsados mensalmente podendo ser repassados mais de uma parcelar caso 

haja atraso nas prestações de conta, com o aval do gestor da parceria.

Os valores expressos no Quadro 01 dizem respeito ao pactuando pela 

Comissão Intergestores Tripartite - CIT e Comissão Intergestores Bipartite CIB 

respectivamente ao Fundo^Nacional de Assistência Social FNAS e ou Fundo Estadual

rSlnFLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15,235.606/000 1-83

de Assistência Social FEAS, e o percentual de 5 (cinco) por cento do Fundo Municipal 

de Assistência Social.

Quadro 01. Distribuição das Entidades Socioassistenciais por capacidade de 

atendimento, com os custos máximos.

Referência Valor máximo global 
Lote em R$ 1,00

Entidade
Socioassistencial

Público
Atendido

N° Ordem de
Pactuação

R$ 7.140,00.
R$ 3.400,00FNASPessoas

Idosas
01 R$ 170,00.50 FMASLotei

R$ 3.400,00FEAS
R$ 170,00FMAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 08. 244.006.2055 - Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social 
Projeto/atividade: 08.244.006.2052 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - Subvenções Sociais
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.28 - Subvenções Sociais
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - Subvenções Sociais
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.000000.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.000000.28 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.000000.29 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

OBJETIVO DA PARCERIA

O objetivo da parceria é oferecer Serviço de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para 

idosos, na modalidade Abrigo Institucional para ambos os sexos, independentes e/ou

FIS.

ASS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15.235.606/0001-83

com diversos graus de dependência, 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.

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA

A dispensa de chamamento público fundamenta-se nos termos do 

art. 30, inciso V, da Lei 13.019/2014, Decreto Municipal 177/2017, que autoriza o Poder 
Executivo a contratualizar com a organização da sociedade civil, referência para o 

acolhimento institucional de pessoas idosas, ainda em conformidade com a Tipificação 

dos Serviços Socioassistenciais dq Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
Resolução CNAS n° 109/2009.

Trata-se de um serviço de proteção social especial de alta 

complexidade, que garante o acolhimento de longa permanência, quando esgotadas 

todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. Embora a 

natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, a sua 

descontinuidade agrava as questões sociais advindas dos riscos pessoais, podendo 

inclusive provocar dano gravoso e irreversível aos usuários, visto que tais idosos não 

dispõem de condições para permanecer com a família, por inúmeros fatores que 

agravam a qualidade da convivência ou mesmo da sua sustentação, envolvendo 

vivência de situações de violência e negligência, situação de abandono, ou mesmo 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Cumpre-se registrar que a Organização da Sociedade Civil atende 

os requisitos da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social de n ° 21.

José Francisco Carooso de Castro Donato 
Secretáriç Municipal de Assistência Social 

Decreto n° 04 de 02 de janeiro de 2017

c+FLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. ° 15.235.606/0001 -83

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS
1.1 - DA ORGANIZAÇAO:
Nome da entidade: CNPJ:
Rua: Bairro: Cidade:
Complemento: Estado: CEP:
Telefone: Telefone:
E-mail:
Site:
1.2 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:
Nome Completo
CPF: RG:
Rua: Bairro: Cidade:
Complemento: CEP:Estado:
Telefone: Telefone:
E-mail:
Cargo:
Eleito em: Vencimento do Mandato:
1.3 - DADOS BANCÁRIOS
Banco:
Agência: Número da Conta:
1.4-DIRETORIA:
Nome completo: Cargo:
1.5-CORPO TÉCNICO:
Nome completo: Cargo:
1.6-CONSELHO FISCAL:
Nome completo: Cargo:

2 - OUTROS PARTICIPES
2.1 - DA ORGANIZAÇAO
Nome da entidade: CNPJ:
Rua: Bairro: Cidade:
Complemento: Estado: CEP:
Telefone: Telefone:
E-mail:
Site:
Qualificação:
Esfera administrativa (municipal, estadual ou federal):

3-PROJETO
3.1 - OBJETIVO GERAL
- Acolher e garantir proteção integral;

ÕKFLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15.235.606/0001*83

- 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 socioassistencial, 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 auto-cuidado;
- 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 Dispensa de Chamamento Público N° 01-

FLS.
PR0C:
ASS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15.235.606/0001-83

2018 DPCP- PMG, de 08 de maio de 2018.

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 

Socioassistencias) 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 Sistema Único de Assistência Social SUAS).

Embora a natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, 
indeterminada, a colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a idosos em 

ILP torna-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-PUBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS
50 (Cinquenta) Idosos (as) e famílias.

3.5 - AREA DE ABRANGÊNCIA

xnFLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15.235,606/0001-83

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)

XXFLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83

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. É 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.

PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO

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

FIS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ n, 0 15.235.606/0001-83

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 / QUALIFICAÇAO EQUIPE TÉCNICA
De acordo com a NOB-RH/SUAS
3.8 - RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS
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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.

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS):

SEGURANÇA DE ACOLHIDA

- Ser acolhido em condições de dignidade;
- Ter sua identidade, integridade e história de vida presen/adas;
- 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.

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social.

- Ter endereço institucional para utilização como referência.
- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania.

19FLS.
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- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades.
- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de auto-estão 

auto-sustentação 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 auto-cuidados, 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.

í

4 - OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES
- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os
Fundos de Repasse (FNAS, FEAS, FMAS).
- 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
DATA

INICIAL SALDOMETAS E ETAPAS DATA FINALVALOR

DESCRIÇÃO/
ESPESIFICAÇÃO

VALOR
GLOBAL

VALOR 
UNITÁ RIO

VALOR
TOTALQUANTIDADEUNIDADE

Acolhimento de Pessoas 
Idosas e as famílias.META 1

ITEM
Manutenção das Atividades 
do Abrigo com aquisição de 
Gêneros Alimentícios e 
Produtos de Higiene e 
Limpeza

l

85.680,00 85.680,0085.680,00

TOTAL .85.680,0085.680,00 85.680,00
6 - CRONÓGRAMA DE DESEMBOLSO
REPASSE MUNICÍPIO META 1

FUNDO ITEM 1 TOTAL

pi s Art 
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FNAS 0,000,00
FMAS 0,00 0,00JANEIRO
FEAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00
FNAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00FEVEREIRO
FEAS 0,000,00
FMAS 0,000,00
FNAS 0,00 0,00
FMAS 0,000,00MARÇO
FEAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00
FNAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00ABRIL
FEAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00
FNAS 0,00 0,00
FMAS 0,000,00MAIO
FEAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00
FNAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00JUNHO
FEAS 0,00 0,00
FMAS 0,00 0,00
FNAS - 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00JULHO
FEAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00
FNAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00AGOSTO
FEAS 6.800,006.800,00
FMAS 340,00 340,00
FNAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00SETEMBRO
FEAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00340,00
FNAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00OUTUBRO
FEAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00
FNAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00NOVEMBRO
FEAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00
FNAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00DEZEMBRO
FEAS 6.800,00 6.800,00
FMAS 340,00 340,00

SOMA 85.680,00 85.680,00
CONTRA PARTIDA META 1 TOTAL

JANEIRO 0,00 0,00
FEVEREIRO 0,00 0,00
MARÇO 0,00 0,00
ABRIL 0,00 0,00
MAIO 0,00 0,00

ssFLS.
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JUNHO 0,00 0,00
JULHO 0,00 0,00
AGOSTO 0,00 0,00
SETEMBRO 0,00 0,00
OUTUBRO 0,00 0,00
NOVEMBRO 0,000,00
DEZEMBRO 0,00 0,00
SOMA 0,00 0,00
TOTAL 0,000,00
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 inexiste 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.____________________________________

Local e Data:

Nome e assinatura do responsável pela organização:

/;
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ANEXO I

MODELO DO “PLANO DE AÇÃO” PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS E 
ENTIDADES E/OU ORGÃOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO
Orgão / Entidade CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE: DDD / TelefoneCEP:UF:

NOME DO RESPONSÁVEL CPF

Cl/Orgão exp. CARGO:

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO/UNIDADE:

Breve histórico da Instituição /Unidade a natureza jurídica, fundação, missão, principais 
serviços prestados, abrangência de atendimento: bairro/cidade/região e modalidade(s) 
de atendimento que a instituição desenvolve conforme a Política Nacional de 
Assistência Social/SUAS.

3. OBJETIVOS:

Descrever qual a finalidade da instituição, levando em consideração os resultados 
junto ao público-alvo que pretende alcançar. Deve-se iniciar a frase utilizando verbos no 
infinitivo, por exemplo: "capacitar”, “promover”, “investir”, “realizar”, “oferecer”, etc.

4. PÚBLICO ALVO DA INSTITUIÇÃO:

Citar quem é o público-alvo da instituição considerando todos os serviços 
socioassistenciais prestados, descrevendo as características que identifiquem o perfil 
dos destinatários das ações como idade, fases da vida (criança, adolescentes, jovens, 
idosos, famílias) e principalmente, descrever as variáveis de situações de 
vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social conforme a RESOLUÇÃO CNAS 
N° 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.

5. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NA INSTITUIÇÃO:

íris.' ~1
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Descrever os critérios de seleção na instituição, considerando o tipo de atendimento de 
cada projeto oferecido e as situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social 
estabelecidos na RESOLUÇÃO CNAS N° 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, 
idade, entre outros fatores.

6. AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO:

Observação importante: trata-se de todas as ações socioassistenciais a serem 
desenvolvidas pela instituição.

6.1.1. JUSTIFICATIVA

O porquê da existência do projeto Levantamento de dados antecedentes análise e 
reflexão sobre a origem da ação/projeto, definição do problema que a ação / projeto, 
pretende abordar, características da população alvo e dos benefícios diretos e indiretos 
da ação / projeto, importância dos resultados que se pretende alcançar, outras 
argumentações que justificam a necessidade da ação / projeto.

6.1.2. METAS: Estabelecer concretamente o que se pretende atingir, 
quantas pessoas serão atendidas pelo projeto/ação e em quanto 
tempo.

6.1.3. METODOLOGIA

Deve retratar a forma adotada para o desenvolvimento do projeto. Descrever 
como as atividades serão realizadas na busca de se alcançar cada um dos 
objetivos e metas propostos (passo a passo, pessoas responsáveis pela 
atividade, carga horária, dias de funcionamento, conteúdos a serem 
trabalhados, etc.). É importante propor um cronograma das ações.

6.1.4. DOCUMENTAÇÃO E INSTRUMENTOS DE REGISTRO PARA O 
ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO/AÇÃO 
JUNTO AOS USUÁRIOS

Assinalar quais os instrumentos que a instituição possui
□ Ficha de cadastro dos usuários;
□ Ficha de acompanhamento/evolução;
□ Relatórios.
□ Lista de presença/controle de frequência;
O Plano individual de atendimento personalizado ao usuário;

RS."
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□ Plano de acompanhamento familiar
O Cópia de documentação pessoal dos usuários;
□ Ficha de avaliação do sen/iço;
□ Ficha de encaminhamento para a rede de serviços;
□ Ata;
□ Outros documentos. Descrever quais:

7. PREVISÃO DO CUSTO TOTAL DA INSTITUIÇÃO / UNIDADE PARA O ANO

Retrata o custo ANUAL das ações socioassistenciais desenvolvidas pelas instituições. 
É a soma dos custos de cada projeto apresentado anteriormente.

8. DESCREVER A FONTE DE RECUROS FINANCEIROS DA INSTITUIÇÃO QUE 
DEMOSTREM SUA SUTENTABILIDADE PARA O ANO.

Guanambi de de

Responsável pela elaboração do Plano:

Presidente da entidade

RS-------
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ANEXO II

ACOMPANHAMENTO FÍSICO DO COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

UF: BA
MUNICÍPIO: GUANAMBI Porte: Médio

Bloco IV- Proteção Social Especial Alta Complexidade

Nome da instituição/órgão que oferta o Serviço de Acolhimento:

CNPJ: Telefone:
Endereço:

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA:

TotalA. Volume de casos por modalidade de acolhimento MasculinoFeminino
Abrigo Institucional Pessoas Idosas

B. Volume de Atendimentos Serviço de Acolhimento_____
Demanda espontânea (especificamente para adultos e família)

Total

Busca ativa
Visita domiciliar
Encaminhadas pela rede socioassistencial
Encaminhadas por outras políticas públicas
Encaminhadas pelo Poder Judiciário
Encaminhadas pelo Conselho Tutelar
Acesso a Benefícios eventuais
Famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF___________
Famílias e/ou indivíduo encaminhados para acesso a outras políticas 
públicas
Famílias e/ou indivíduo encaminhados para acesso a documentação civil
Famílias e/ou indivíduo encaminhados para acesso a moradia________
Famílias e/ou indivíduo pertencentes a povos/comunidades tradicionais

C. Famílias e/ou indivíduo em acompanhamento no Serviço de 
Acolhimento Total
Volume total de casos acompanhados pelo Serviço de Acolhimento
Tempo de permanência dos casos em 01 à 03 meses

as.
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acompanhamento 04 à 06 meses
06 meses à 01 ano
01 à 02 anos
02 à 03 anos
03 à 05 anos
Mais de 05 anos

Novos casos inseridos em acompanhamento no mês de referência
Plano Individual de Atendimento (PIA) elaborados no mês de referência
Crianças e/ou adolescentes reintegradas ao convívio familiar
Usuários desligados do acompanhamento por superação da 
vulnerabilidade/da situação de risco vivenciada no mês de referência
Usuários desligados por morte no mês de referência________________
Usuários que evadiram do acompanhamento no mês de referência_____
Usuários que participam de outras atividades de caráter comunitário
Usuários participantes do SCFV
Famílias e/ou indivíduo acompanhadas em articulação com outras 
políticas públicas

D. Perfil dos Usuários Acolhidos Total
Público Pessoas Idosas
Famílias beneficiárias do PBF
Famílias em descumprimento de condicionalidades com registro no 
SICON
Famílias e/ou indivíduo beneficiárias do BPC
Famílias e/ou indivíduo inseridas em Programa Habitacional
Famílias e/ou indivíduo 
povos/comunidades tradicionais

acompanhadas pertencentes a

TotalE. Tipo de violência sofrida pelo Usuário
Feminino Masculino

Violência Física
Violência Psicológica
Violência SexualPessoas Idosas
Violência Patrimonial
Negligência
Abandono

FLS.
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LEI N° 090/96 PUBLICADA EM 11/03/96

ÍUBLICADO
Md Diário Qíieiái do Munldpio

da
i\no l D

■ EDiLMAR FAGUND£S
Stícrétâno d* Governo

Jil oAr.tn

Aw da Éeuniãü. Ordinária nútnero 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-Babia. às oito horas c trinta minutos reuniram-se os 

"membros" do Conselho para deliberarem sobre a seguinte pauta, conforme Edita! de 

Convocação Ordinário n‘- 07/17: 1) Parecer dc Conselho quanto a Prestação de Contas dos 

.Recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - exercício 201.6; 2) Nomeação 

de Comissão para análise da Prestação de contas referente ao quadrimestre maio-agosto de 

2017; 3) Discussão do Art. 3.1. da Lei 13.019/2014 que institui normas gerais para as parcerias 

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

Acolhimento à 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 Rego, Luiz Carlos Pereira Regis, Elivãnia Bcndcvides Queiroz Vieira, 
Tiago Souza de Castro, Edíleide Vilas Boas Nunes, José Humberto Teixeira, Mariana Moreira 

da Silva, Eliene de Castro, o Secretário de Assistência Social José Francisco Donato, a 
Veieadora Maria. Silvia Neves Souza. O vice-presidente Luiz Carlos iniciou os trabalhos 

cumprimpnum.ríp -aos presentes e procedeu à leitura do Edital de Convocação. Em seguida a 

Secretária Executiva.fez a leitura das atas que foram aprovadas. Q Conselho discutiu o Art. 24 

da Ui 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 civiLcom o 

objetivo de. celebração de parceria enlre.a administração pública e organizações da sociedade 

civil em regime dc 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 st: as 

melas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica";- -o conselho considerou

Rü« Joaquim Chaves, 390 - Bairro 3amo Amõiúo - Gmmambi - Bahia - CEP 4o.431W)UO tone: 77 34-52 • 4605 
^ timníhomasgbiÇayahoo.com.l 33 «i
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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 Guanamhi uma única 

entidade de assistência social inscrita no CM AS, que presta esse serviço e que cumpra a 

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

Socioassistcnciais, 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 posleriormente pelo presidente da Casa da Cidadania ao Presidente do Senado 

Federal, ao Presidente da Câmara Federal, ao CONGEMA-S e ao COEGEMAS, requerimento 

solicitando a manutenção do orçamento do SUAS, pára 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 ala que após lida e aprovada, será assinada por mim e
pelos conselheiros. Guanamhí-Ba, 10 de outubro de 2017. "R

•AA-Cs.. ÉÍOOvWí') £tO Híú
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Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal

Conselho Municipal de Assistência Social de Guanambi

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, é inscrita neste Conselho, sob o 

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

A entidade presta serviços e executa programas e projetos 

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos socioassistenciais.

A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Guanambi - Bahia, 22/06/2016.

dk
Presidente do Conselho Municipal üe Assistência Social
(período de gestão de 2014 a 2016)

1..

Co

Avenida joaquim Chaves, 390 - Bairro Santo Antônio - CEP: 46.430-000 Guanambi - 
Bahia - Fone: 77 3451 - 8712 - E-mail: cmasgbi@yahoo.com.br

RS.
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^%kLAR DOS VELHINHOS
CNPJ N° J 4,7^8-244/0001-95 

Praça Josafa Moura, 98 — Bom Jesus—Guanambi - BA—46.430-000 
Fone: (Oxx??) 451-2803 - h

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 

LAR DOS VELHÍNOS - RE-RATIFICAÇÂO

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO

Artigo V
A Associação Benemérita de Caridade, também denominada de Lar dos 

Velhinhos, constituída .em 08 de julho de 1963, é uma associação civil, de 

caráter de assistência e promoção social, filantrópica, sem ílns econômicos, 
com personalidade jurídica e prazo de duração indeterminado, com sede â 

Praça. Josafá Moura 98, Bairro Bom Jesus, município de Guanambi, 
Estado da Bahia; e foro na comarca de GuanambL

Artigo^

Amparar idosos e deficientes adultos abandonados;
Proporcionar-lhes o previsto no Estatuto dos Idosos e Portadores de Deficiência. - -

• , f,.

Artigo 3°
+ *

No desenvolvimento das suas atividades, a Associação Benemérita de Caridade-Lar dos 
Velhinhos, não fará qualquer distinção de raça, cor, sexo ou religião.

Artígo4°
A Associação Benemérita de Caridade terá um Regimento íntemò, aprovado ;pela 
Assembléia Geral, que disciplinará o seu fimcíonamento.

^ * -«4-

CAPITULO fí- DOS ASSOCIADOS FLS—3EH_
PftOC: 0Ql^Jg_

ArtígoS0

A Associação Benemérita de Caridade é constituída por número ilimitado de 
associados, pessoas físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, distribuídos cm duas 
•categorias, a saber
a) Fundadores
b) Efetivos;
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§ 1° - Fundadores são os associados que participaram da fundação da Associação,
§ <2° - Efetivos) São os fundadores como também os que participam ativamente das 
atividades da Instituição, contribuindo há mais de i { um) ano com recursos financeiros 
, doações e ajuda para a associação e cujos nomes foram aprovados pela Diretoria.
§ 3o - A admissão dos associados dar-se-á através de indicação por um associado em 
pleno gozo dos seus direitos, só sendo concretizada após a sua aprovação em reunião de 
Diretoria,
§ 4o - A exclusão de assodados dar-se-á:
a) A pedido expresso e justificado;
b) Por falta grave, após deliberação fundamentada pela maioria absoluta dos presentes á 

Assembléia Gerai,' especial mente convocada para esse tim-
§ 4o - Os associados conmfeuem mensalmente com a quantia igual ou superior à fixada 
pela Assembléia Gerai.
| 5° - Os associados contribuem memsaJmente com gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e higiene pessoal, medicamentos ou quantia em dinheiro,'expressando sua 
opção na folha de atualização cadastral, assumindo o compromisso perante a 
Assembléia Geral.
§ 6o - A diretoria devera realocar os associados anteriores (Fundadores, Efetivos, 
Contribuintes Benfeitores e Honorários) para as novas categorias: Fundadores e 
Efetivos.

Artigo 6°

Sâò direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:
a) Tomar parte nas Assembléias Gerais e outras reuniões;
b) Viator e ser votados nos cargos eletivos, após 1 (um) ano de admissão
c) propor novos associados

Artigo 7o

PROCíQP V VL-----São deveres dos associados no pleno gozo dos seus direitos:
ÂSS.

a) Cumprir as disposições legais, estatutárias e regimentais;
b) Participar â Associação a mudança do endereço de sua residência;
c) Prestar â Associação todo o concurso moral e material que lhe for possível e
d) Aceitar os caigos e encargos para os quais venha a ser eleito ou indicado, 

exercendo-os corn dedicajár vontade.

Artigo S°
ÊM

/
\
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Os associados não respondem, nem mesmo siíbsídiariamente, pelos encargos da 
Instituição-

Parágrafo Único:
A qualidade de associado é intransmissíveL

CAPÍTULD-Xll - DA ADMWISTRAÇÂO

Artigo 9o

A Associação Benemérita de Caridade será administrada pon 
I - Assembléia Geral 
n-Dketorí.a 
IH-Conselho Fiscal

Artigo 10°

A Assembles Geral, órgão soberano da Instituição, composta dos associados em pleno 
gozo de saís direitos, e reúne-se sob a fbnna de Assembléia Geral Ordinária, 
anualmente, no mês de março, em dia que for designado pela Diretoria, mediante prévia 
con vocação feita aos associados, através de Edital, publicado em órgãos de divulgação 
existentes, ou por meio de circulares expedidas a todos os associados, feita pelo 
Presidente, com o mínimo de 08 (oito) dias de antecedência, para os fins constantes da
convocação-

Parágrafo Único:.
A convocação da Assembléia Geral far-se-á na forma do estatuto, garantido a um quinto 
dos associados o direito de promovê-la.

Artigo 11*
Compete à Assembléia Geral:
a) Eleger e empossar os Admmistnadorea
b) Destituir os Administradores;
c) Decidir sobre reformas no Estatuto,'
d) Decidir sobre a extinção da entidade
e) Aprovar as contas
f) Alterar o Estatuto;

Parágrafo Único:

FLS,
PR0C:DQili3.

IPVvdr/vO

d)
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Para as deliberações a que se referem as letras “b” e " f ”, é exigido o voto concorde de 
dois terços dos presentes â assembléia especialmente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, 
ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Artigo 12°
A Assembléia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para.

I- Apreciar o Relatório Anual de a Diretoria discutir e homologar
II- As contas e o Balanço aprovado pelo Conselho Piscai
III - Por requerimento de 06 (seis) associados em pleno gozo dos seus 

direitos.

Artigo 13°

A Assembléia Geral se reunira, extraordinariamente, quando convocada:
1— Pela Diretoria 
II - Pelo Conselho Fiscal
111-Por requerimento de 06 (seis) Associados quites com suas obrigações 

sociais

Artigo14?

A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de Edital afixado na sede da 
instituição/ e ou publicada na imprensa local, por dreulares ou outros meios 
convenientes, com antecedência mínima de 15 dias.

Artigo 15°
A Associação Benemérita de Caridade é administrada por uma Diretoria composta de 
04 (quatro) membros, eleitos dentre os associados efetivos, com os seguintes cargos:

a) Presidente 
fe) víee-presidente
c) Secretário
d) Tesoureiro

Parágrafo Único:

333fis.
—PR0C

ASS.Lo

a) O mandato dã Diretoria será de 04 (quatro) anos, porrogável por mais 
04(quatro) anos sendo reeleitos, isolada ou conjuntamente, sendo vedada mais de uma 
reeleição consecutiva, salvo se não houver candidatos aos cargos e exauridas todas as 
possibilidades de procura. O cargo de Presidente será oferecido em primeira instância 
aos membros da atual Diretoria, oscilais tem frequência assídua a instituição, sendo

IrrrdafâàLu
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veiado o direito de voto ao membro que não comparece a instituição por um período 
igual <na superior a 06( meses). Qualquer membro da Diretoria pode assumir até 02 
(dois) cargos ao mesmo tempo.

Artigo Í6°

Compete» Diretoria:

a) Dirigir e administrar a Associação Benemérita de Caridade de 
conformidade com as disposições estatutárias e regimentais;

b) Elaborar e aprovar os Regimentos Intemó da Associação;
c) Elaborar a demonstração de Receitas e Despesas e a Prestação de Contas, 

relativa ao período de 01 de janeiro a 3 3 de dezembro de cada ano, a ser 
apresentada à Assembléia Goal Ordinária, anualmente no mês de março, 
enviando-as previamente ao Conselho Fiscal para análise e emissão do seu 
parecei;

d) Deliberar sobre as admissões e os pedidos de exclusão dos associados;
e) Providenciar a execução de quaisquer obras, reparos ou consertos, 

imprescindíveis ás atividades normais da instituição;
f) Conceder as licenças solicitadas pelo Presidente;
g) Designaras datas da reunião da Assembléia Geral Ordinária, quando de. 

ma iniciativa;
h) Controlar e quantificar os donativos mensais fixados pelos associados 

em Assembléia Geral;
h) Propor a reforma do Estatuto â Assembléia Geral Extraordinária;

Elaborar o Plano de Trabalho a ser submetido â Assembléia Geral Ordinária 
para aprovação.

i)

§ 1°) As vagas que ocorrerem na Diretoria serão preenchidas por eleição, 
através de Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária;

§ 2o) A Diretoria reúne-se era caráter ordinário, mensalmente, em data por ela 
escolhida e, em caráter extraordinário, quando convocada pelo Presidente, ou 
por maioria dos seus membros por intermédio dele.

§ 3&) As reuniões da Diretoria serão iniciadas legalmente com a presença
de, no mínimo 03 (três), dos seus membros e as suas decisões serão tomadas 
por maioria simples de votos, tendo o Presidente o voto de desempate.

§ 4o) A ausência de qualquer membro da Diretoria a 3 (três) reuniões consecutivas, 
ordinárias e/ou extraordinárias, sem causa justificada, será considerada como 
renúncia tácita do respectivo csago

§ 5°) A ata de cada reunião da Diretoria será, na reunião seguinte, lida, 
discutida e

5DFIS.
PR0C:OQál_L3__. e assinada pelo Presidente e Secretário.
ASS.
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_ CARTÚRTOREflSTRO DE
TtTUlOS SOOC. £ DAS PESSOAS JUftlDiCAS 

COMARCA 0£<3UAfJAMBÍ - SAlfiA
Artigo 17°

A diretoria reunir-se-a, a cada trimestre do ano.

Artigo i$°
Compete ao Pí^sideiite:

a) Representar a Associação Benemérita de Caridade ativa e passivamente 
cm juízo, foia dele e em geral nas relações com terceiros? de 
conformidade com as disposições do Código Civil, podendo delegar 
poderes;

b) Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto;
c) Presidir as reuniões da Diretoria Executiva e das Assembléias Geraís dos 

assomados, desde que não haja disposição estatutária em contrário;
d) Contratar e demitir empregados.

Artigo 19°
Compete ao vice-presidente:

a) Auxiliar o Presidente no desempenho de suas fruições, substituindo-o 
Nos impedimentos eventuais, cumulalivamente com as suas atribuições;

b) Convocar a Assembléia Geral, no caso de vagar-se o cargo de Presidente, 
Faltando mais de seis meses para o término do seu mandato^ a fim de que 
seja eleito novo Presidente;

c) Assumir o cargo de Presidente na hipótese em que aquele cargo venha a 
va^T'Se faltando menos de seis meses para o término -do mandato.

Arrigo 20°
Compete ao Secretário:

a) Dirigir a secretaria, superintender o expediente e redigir a 
Correspondência;

b) Substituir o vice presidmte nos seus impedimentos eventuais, 
aumdativamente com suas frmções;

c) Assumir a presidência da Associação, no duplo, impeâsmento do 
Presidente e více-presídente;

d) Redigir as atas das reuniões da Diretoria Executiva e das Assembléias 
;iâdos Jim que funcionar.151PLS. Geral dos

PROC: DQll_lü
UQvvr^Lnr^S.ASS.

'4S^



Dm r-Olm

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE
LAR DOS VELHINHOS

cNRiar* HJUJMmm-95
Praça Jesafe Moiüíl, 9S—Bom lesais - Guanambi — BA - 46.430-000 

Fone: (te77) 451-2S03 - L

e) substituir o Tesouxeiro
cuiBuIativamente com suas âsuçõca.

impedi®! eventuais.seusBGS

cotôüoSesswobe
TlTUlO SEOOC.E DAS PSSSQtô áURlDJCAS

COMftRCAOE SUANAMB1 • ÔAfflA
OAUC! RODRIGUES REIS IBíNWSES - Of tGIAL

Artigo 21°

Compete ao Tesoardro;

a) oigaitizar e supervisionar os serviços de tesouraria;
b) recolher aos estabelecimentos bancários, indicados pela Diretoria , os 

vâlores áa Associação Benemérita de Caridade, conservando em caixa 
somente a quantia necessária para as despesas usuais;

c) assinar, junto com o presidente, ou seu substituto legal, os cheques 
bancários; e

d) efetuar compras necessárias à Instituição, solicitadas pelos Diretores e 
autorizadas pefe Presidente ou seu representante legal.

e) Manter sob sua responsabilidade os livros e documentos contábeis, 
mantendo em dia as escriturações.

Artigo 22°

O Conselho Fiscal será constituído por 03 (tees) membros, eleitos pela Assembléia 
Geral Ordinária, por aclamação ou escrutínio secreto e por ela considerado empossados 
e íera o mesmo mandato que a Diretoria-

Artígô230
| Io) São atribuições do Conselho Fiscal:

a) dar parecer sobre a demonstração da Receita e da Despesa, a prestação 
de contas da Diretoria, referente ao exercício anterior de 1° de janeiro 
a 31 de dezembro , encaminhando- o à Assembléia Geral Ordinária; 

fe) examinar, quando jul^r necessário, os livros, documentos e outros 
papéis, referentes à Tesouraria, dando ciência prévia ao Presidente, 
mínimo, 5 (dias); e

c) fiscalizar a gestão ccontknico-finaneeira da Diretoria.
§ 2°) A demonstração da Receita e da Despesa e as contas a serem

examinadas, os livros e os documentos que os comprovem, serão 
postos â disposição éo Conselho Fiscal pela Tesouraria, na sede àa 
Associação, no mínimo 15 (quinze) dias antes da data da realização da 
Assembléia Goal Ordinária, para estudo e emissão do parecer a que se 
refere a;

no\jP

32FIS.
PftOC-ftOVpjr - parágrafo anterior.
ASS,
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13o) As vagas que acorrerem 330 Conselho Fiscal serão preenchidas por 
eleição da Assembléia Geral;

§ 4o) O Conselho Fiscal poderá ser convocado, em caráter extraordinário, 
mediante deliberação 4e 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do 
Conselho Fiscal, dirigida ao Presidente da Associação .

Aíügo 24°

As atividades dos diretores e conselheiros, bem como a dos associados, serão 
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, 
gratificação, bonificação e vantagem.

IV * 0O PATMV1ÔMO, 0A RECEITA E DESPESA

Artigo 25'

O PATRíMOMG da Associação Benemérita de Caridade é constituído de todos os 
bens móveis e imóveis existentes à época da íundação, dos adquiridos posteriormente, 
das doações de particulares e órgãos públicos, bem como de valores pecuniários, 
atualizados e lançados em banco de dados específico e constante do Balanço Financeiro 
Anual.

Constituem RECEITAS da Associação :
a) Contribuição dos associados;
b) Contribuição com o beneficio das pessoas internadas na Associação, de 

conformidade com o Estatuto dos Idosos;
c) Subvenções, doações, legados e convênios com órgãos públicos e privados.
d) Receber e fazer doações a outras instituições beneficentes.

Constituem DESPESAS úa Associação:
a) Pagamento de p^soal;
b) Encargos sociais, taxas e ímpostos;
e) Aquisição de materiais para as atividades fins;
d) Custeio das atividades assistências;
e) Manutenção da Associação;
f) Serviços de Terceiros e
g) Despesas Diversas.

IftS.
|PR0C;.(V\ U

Artigo 26e 'ASS.

No caso de dissolução da Associação, os bens remanescentes, pagas as dívidas e 
•encargos, serão destinados a outra Associação congênere, de fins assistenciais e
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%fílantópídos, consídenada de utilidade pública e devidamente registrada nos Conselhos 
NacíonaS, Esladusj e Municipal de assistência Social, com sede a área de atuação no 
Município de Guanambí-

Parágrafo Único:

Fica vedada a restituição das contribuíçdcs efetuadas pelos associados, em qualquer 
hipótese. \ ^/ ■ 1.j

. V vy*
v IArtigo 27*

A Associação Beáeméríiade Caridade será dissolvida: ^ ^
a) por decisão judicial írrecorrível;
b) Qmndo se tomar impossível a sua continuidade, por número íntimo de associados;

{ menor dc seis) ■
c) Por decisão da assembléia Geral Extraordinária, convocada especiaimerite para esse 

fun, e com o quorum da maioria absoluta dos associados presentes.

-

j

v ^

"V

Este Estatuto foi re-ratificado por mudança do endereço pelo Poder Público- para - 
inserção dos artigos em um só Estatuto- t

f

_ Lo ’Artigo 29°
Este Estatiilo está de acordo com o Novo Código Cívil, Lei 10.406 de li.de janeiro de 
2003- 1

Artigo 30^
Este Estatuío, retifeado, foi a^ovado, depois de lido, pela Assembléia Geral 
convocada espedaltnente para este tim e, entea em vigor nesta data, revogadas' as 
di^>^5çÔesfâncontnáriol '' ^ v - Ns

Guanambí, 07de Ínâiodc2018, ^ \ ^ f

Ôzmr Santos Souza - Presidente ’ ^ ' Sandia Mara da Silva Oliveira - Vice Presidente 
% CPF: X5ÍA6ZMS-53 CPF: 993.033.885-34

RG: X4^3Ô / />. RG;07.916.016-68
£É? idycifcH^ Wc^Ãluia 6cxfc?yKA feav/CVu^

Sandra Mara da Silva Oliveira—Tesoureira Maristela Calazans Lavaríni - Secretária
CPF: 461.762-335-34■' (TF: 693.033.885-34 

RG: 07.916.016^8 RG: 02.674.002-84 RT
PR0C: J

Uss.



cjimé&mo&cs£sisjttae-rtmLOse.oo<a#easroseo4s

4t&Emç&& d& ÊscnteC© SSJfüsrd, ysigoo'te^fl ítíb efi 
1331, ens @9/05/20$$. «sgcfirafite «O 6awo ÍMS3, as ■ffe. 45-^9. 
soô ta*9 fife ctftíeaa 5>f®5, •era 22/05/20$$: <om l'° fststuSQ 
SftÈi®l «sgfeânsfo «Mi tíw® iírôlL, ais #te. £9-71^ «ob n* de ordena 
<#, «aa QèJ&ll&Sl. ■£ a* íBgtstisrtfe <io ílvro A*©$ -Re.
ni'UB gfiPb^flteorttóm^Tí^fôf 29fQ9tV&1./ 2XH0.\

5 /ííKtcéc

-wwr-^rtCAí>£íSU^m0t * BAtfcA 'H0CKn^sm:í8f£fírjVíKí'tmíw.

i^bsUor-íto ie (íat?y^F>ote4.o 
<üô Hii’t'irb dê £«&$•, 86 - («t»tío - ír],{77'.:^‘V^

liôí^': OêH.aÍwtI-?' sÀW^pÈi 

&íSrt^ii4 ijàí^^íJ
iikwâi - ?a ce/ovrí?—

ú.

Gabrieí Almc^s tadeic
£SCR6vEh7£



Glm

cmimo de msmm de pessoas juridícas da comabca be mmmm t m
/MnÉHa Cssteib.Branic©, 333, teograsrto ««to

Bala HL&àngtes %eu Fèmcin áis
Ofiásfa

OISfôX£FÊCi^''^®!iaiíS^n^ÍEi‘,^íS® <5®P”®fiS£J®^3Í5>s,a&<E>Itn-' 13^ LfVSKÍjMS Fsg: ©
«raip^^AeftvdbMaiSfitbOft. MSS ,m llíy^DA:435 «©nfetfMe íDAj!£ í3P: fifiS® ©92 02®7^4

«9fô&Z$18

AS©S^!A^SfflÇOSlQWni^!3S£C«ffi^lJ^!n!ÕS^^^^pt(®sfitteflí®........

■ \\fetor tosB,.........
timtí&afarmo*.

- «s

.; ÊSTAWOSSJOAL

SÊtoiteAutcsnitcátaííe
Tftiwiíl d^jhnKç* tloSsürto (toífe!i!» 

#Moiflbítortal.QUite:R^tstro 
(•i6éR.ASJ3»fi6ft6-2

. ..
Tá«â iFtoirzaçâa....
FEOM...... ............
iCfâlf. Pâlatcai..... ......

. PSE.... .

5$ 160^41
116,10
49,33

4,30

6,44

l'** .*>•

CocauUc:
■wrtvw^ha^us jbr^aulcraíctdadfim

•bs

RS

335,5®

ijsssg&râ0<teS»Hd.\

!V^
OALCil ÍÇ'OTO!(SÍÍES iRBS FERimíitOES " 

ORCl^.

Vo



& .
m$m&sm± w> cA^mas m.m&msm™sj*

v vc< >*'**> 5c% -Kt^j; :'''v^v‘Ti,/ •

\
• ' V .■

4 { v.

i

.. *• Ao® e seis' Sléts ão mês êe sssáoÜB ffiü amfecea-
üòs e sessãitã è -feres, n& wCiae'-Gisar^íi*i aè • áéses.Sete ^Hotasjre 
aUzoa-ss ss seleàiââáes issâst^srsis Â'*3+C* ' S^iâo tòXcio ass 
tratiálhss & gresiâeaté' 5rofIfe^sasr5 Blvír^: ãé Jescs SeciXsrom a 
t»erfeá a sessão e pars ssl&or aJicriXfcáistàaeate, áa. refèrids, -coâvT 
áoai síjâ. Ssa® D- Josá Teõzp Còstaf 3r* 9csê Steaberto ^táês, x 
Br# IfêcEsríâio âos Saatòs Pereira, BT# Ifeáro ^errfco âe SSsraes, Br« 
Beajassaia fieirs Cosfea,* Bevereaâo .Üoareáço Barone, Brof* Bácio 
Xim de Hovais, Sr# Brogcliao Bsr&ira'Bsnato, Sr# Booárlo Alexan 
driao de Soaza e os ia j^ra eoaporea- a aesa#

' “Á segãir* fdraa empossados os T&stbroa ia ráoea-foma* 
ia üssoeiâçao Benémlrifea ie Cairiiaie ^la- presidents, çóe .nessa 
ooasito - proferiitt o ^nrasezito .acõagealsiia pelos mssbros acitta. re i 
feriios# 4o teminar o afeo ia posse ia üre*feoria ia 4*3* C« a ^ 
retora fes ^er a toios a fináliiaie ia referida 4ssooia$ão, te
cendo eo&entárlos à respeito ie mas'■prôxÁms ativliaies#

i.

íw
<

. A

% S&áio^ec&feiifêtliáâe â--sessão- o Pr*. Ben^aaim ¥ieirá Cm
ta coes aá|etlváçso sablinte, èrpressanio-se J^ravilhos^sente, lo®. 
tou. a iM-ciati^ra iaá foniaiorse, especlalsente ftrofS1' Baesaer BX- 
-vira ie Jesns ^se encabeça-a lista ielas# iU&oo. • acerfeaiXSéisa a 
iiéia isoa ves o progresso ie SssanaaM.' anaenta a olhos vis
tos, e o nés&TO smpre crescente ie velhos, crianças e ootros 
inüggátes a reclazaar o atcsfUo ias pessoas .caridosas, re^oer^g 
atszüio mr^nte# ^érsinaàáõ a sna locnçãõ fea votos para que a 

alcancemos obíetivo# que te®‘esa vista e triunfe sespre 
sobrepújenio toias as dificuldades vencendo sespre todos os ots 
táculos que sè lhe apresenta* Fâlou em seguida a Brcfs Suiessa 
terlos^CotriÊs què coseo sé^pre locucicacu hrilhaâtemente, encer 
rsndo em suas belas palavras um sentido ssirifico com grande do
se siríflco com grande dose fiXosáfica# A sanelrá com que fea- ^ 
nos ver o significado e a-necessidade da A#B#C# foi - realmente h 
sin^alág e convincenfee««Segí£iu^a a BTofs Sita Bruno que pales- - ' 
tram usando belas e^press^es* Por^si o ápice, o ponto culminate 
da. seesi&e foi á palestra sem par de B# ^osd ^drò' Costa que ex- 
pressoa-sé bril2^stemenfe em tomo de: um tem previãaeate escó- 
IMáo^pela 4#B*C« m0 mmãõ é da Bjalírer*# Suas palavras encerra- 
râa todã a sabedoria e aagnitude de um verdadeiro representante 
de Bens, gsamvilhaado-hos a todos# Bzaltou o papel da mulher na 
vida de todos os povos, ressaltando o papel que tree fiulhères * 
desempenharam durante suas existências, salvando a-pátria, dan
do mostras de sua bondade, perseverança e caridade# For fia coa 
a slsplicMade que lísé é peculiar deu todó o seu apoio â A#B#C# 
pondo ao dispor da aesssa todos õs-seios que lhe são âisponfveis* 
Bao foi franqueada a palavra devido estár avançada a hora,' as- 
sisa logo apds a palavra de 3* Josá a presidente deu por encerra 
da a sessão pedindo que fSsse cantado o Hino Eascionsi por to
dos os presentes# Bicou assim relatado todos os fatos ocorridos 
durante essa sessão e não havendo nada nais a tratar, eu Trf.tiaãi^ 
cj Costa Bocha Cardoso Vieira, Se ^etária Serei lavrei a presen 
te ata que será assinada pelos membros da 4*3# C* e pelos demais

; ■

í.

f

presentes#
Secretária Gerais Xtedalcy Costa Socàa Tieira Caedoso* Bresiden 
tes Itesg^r Blvlra de (Jesus* 2® Secretárias Ariedalva GniíMex^es^'^ 
Bavld Chaves* ll® Secretárias Zlzeuda Cardoso de Mmeida*- lesou^ 
reiras Bulce Ambrásia de Santana Borges* Orientadora Ssligiosa:

a
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ASSOCIAÇÃO &£M£MÉRiTA DE CARtDADE
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Ata da 130a (centésima trigésima) Renniao Extraordinária da 

Associação Benemérita de Caridade - Lar dos Velhinhos.

Aos 07 dias do mês de maio do ano de 2018 dois mil e dezoito (07-05-2018), 
reuniu-se em Assembléia Geral, na sede desta Associação localizada à Praça 

Josafá Moura, 98, Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Guanambi-Ba., ã 

Diretoria atual, o Conselho Fiscal e associados da Associação Benemérita de 
Caridade com a finalidade de eleger a nova Diretoria e membros do 

Conselho Fiscal A Presidente Ozair Santos Souza abriu a reunião com uma 

prece de a^adecimento prímeimmente a Deus e a todos ali presentes. Em 

seguida foram apresentados em chapa única os membros da nova Diretoria: 

A senhora Ozair Santos Souza, brasileira, maior, aposentada, portadora do 

CPF 15L468.985-53 e RG 2.405.930, residente e domiciliada à Rua 

Bernardo Guimarães, 144 B, Paiaiso (Presidente); Sandra Mara da Silva 

Oliveira, brasileira, maior, artesã, portadora do CPF 993.033.885-34 e RG 

07-916.016-68, residente e domiciliada â Rua José Humberto Nunes, 554, B. 
Paraíso (Vice Presidente e Tesoureira) e Maristela Caiazans Lavarini 

,bra$ileíra, maior, auxiliar administrativa, portadora do CPF 461.762.335-34 

e RG 02.674-002-84 ( Secretária), residente e domiciliada à Riia Benjamim 

Constant, 130 B. Pãraíso. A nova Diretoria foi aprovada por aclamação. 
Depois de um breve discurso pronunciado pela Presidente Ozair Santos 

Souza, os membros foram empossados. Nada mais havendo a se tratar a 

reunião foi encerrada Lavrou-se a presente Ata que depois de lida e 

aprovada será assinada por todos os membros presentes.

Guanambi, 07 maio de 2018.

Presidente - Ozair Santos Souza" ^
Vice Presidente - Sandra Magíiíiâ S0^á"t)live 
Secretária - Maristela Calaz^í^áritó ™

Sandra Mara da Sdva Olivehaií^*^ .
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DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, com sede na Praça Josafá Moura, 

n° 98, Bairro Bom Jesus, Guanambi-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 

14.788.244/0001-95, por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a 

norma contida no art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição da República, declara que 

não possui em seu quadro pessoal, empregado(s) menor (es) de 18(dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, (exceto aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos).

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



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS

Eu, Ozair Santos Souza, brasileira, Portador da Cédula de Identidade n° 2.405.930 SSP/BA e do CPF n° 
151.468.985-53, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, n° 144, Bairro Paraíso, na Cidade de 
Guanambi-BA, DECLARA, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da 
legislação vigente, e fica responsável pela veracidade das informações apresentadas, que a ASSOCIAÇÃO 
BENEMÉRITA DE CARIDADE, com sede na Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom Jesus, Guanambí-BA, 
inscrita no CNPJ sob o n°14.788.244/0001-95,:
a) Não está inadimplente com prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos das 
Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
b) Assume o dever de receber, aplicar e prestar contas dos recursos recebidos através de parceria publica 
com o Município de Guanambi-BA, bem como os da devida contrapartida, na forma da legislação vigente, 
em especial a IN Controladoria Municipal n° 04/2017.
c) Não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal.
d) Possui 03 (três) anos de existência com cadastro ativo.
e) Que os preços expressos no projeto destinado a (inserir objeto do projeto) estão compatíveis com os 
praticados no mercado local/regional.
f) No caso de aquisição de materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, a 
propriedade do bem será transferida à administração pública, na hipótese da extinção do objeto.
g) Observará dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da boa-fé, 
da probidade, da economicidade, da isonomia, e da razoabilidade na aplicação dos recursos.
h) Que publicará, por qualquer melo eficaz, no encerramento do exercício fiscal, o relatório de atividades e 
demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência 
Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão.
i) Afixará placa na entrada principal de sua sede, com as informações da parceria mantida com órgãos do 
Município.
j) Que irá manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da parceria em instituição 
financeira oficial.
k) Não tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
l) Está ciente da obrigação de a organização inserir cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de 
bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos 
servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem 
como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos termos da 
Lei 13.019/2014, salvo quando o contrato obedecera normas uniformes para todo e qualquer contratante.

Guanambi, 08 de julho de 2019.

ozÁÍr SANTOS SOUZA 27

H QFIS.
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ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 

LAR DOS VELHINHOS
CNPJ N° 14.788.244/0001-95

Praça Josafá Moura, 98 - Bom Jesus - Guanambi - BA - 46.430-000 
Fone: (0xx77) 3451-2803

FUNCÂQNOME
Ártindâ Pereira da Silva CUID ADORA

AUXILIAR DE PESSOALDalvaai Pereira Menezes
TÉCNICA DE ENFERMAGEMDayane Magalhães Saraiva

Dilma Gomes Boa Sorte Teixeira TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE LIMPEZADiree Santos

Igor Fabiano Santos vieira MOTORISTA
Jessica Menezes Cirqueira LAVADEIRA

TÉCNICA DE ENFERMAGEMLeticia Regina Pereira de Oliveira
MONITORA DE RECREAÇÃOLieia Santos Moura
CUIDÁDORA Dl IDOSOSMaria de Fátima Soriano
AUXILIAR ADMINISTRATIVOMaristela Calaians Lavarini
flCNICA. DE ENFERMAGEMMaritete Teixeira Rodrigues
TÉCNICA DE ENFERMAGEMPollyane Lopes Souza

Rosana Maria Neves da Silva CUIDADQRA
Rubeneval Crispim de Olliveira AUXILIAR DE PESSOAL

TÉCNICA DE ENFERMAGEMSandra da Silva Souza Ferreira
COZINHEIRASilvani Lopes Souza
SERVIÇOS GERAISLeide Maria Santos Amaro
SERVIÇOS GERAISBliane Rodrigues dos Santos

o i SERVIÇOS GERAISMarcus Suei de Souza Santos
3 Luciano Moreira Gonçalves COZINHEIRO

Angela Cristina P. de Oliveira COZINHEIRA
& Maria Cristina Pereira Neves CUIDADQRA

CUIDÁDORAAdriana Santos Belem
TÉCNICA DE ENFERMAGEMElizangela Soares Lopes



ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE
LAR DOS VELHINHOS

CNPJ N° 14.788.244/0001-95
Praça Josafã Míwna, 98 — Bsmh Jesus—GuanaiBlIw — BA—46>O(0M000 

Fone: (0xx77) 3451-2803

RELAÇÃO DE DIRIGENTES

- OZAIR SANTOS SOUZA - PRESIDENTE r - 
RG: 2.405.930 A H \ í » Jí :
CPF: 15.468.985-53 / U Vv V7 í / .0 V rO/ \/ 
RUA BERNARDO GUIMARÃES>Í44 - B. PARAISO/ ^ 7V

Vr j /
c 'yy\ A \\

- SANDRA MÂRA DA SILVA OLIVEIRA - VICE PRESTOEINTO E TBSOOREIRA 
01^68 x x -- X l

CPF:993;033J85-34
RUA'lOSE WJMBERTO NUNES, 554-B- PARAISO

X;

C

j

i. r~ "* J! ^ r
- MARISTELA CALAZANS LAVARINI - SECRETÁRIA 
RG: ©2.674.002-84 
CPF: 46L762J35-34
ROA BENJAMIM CONSTANT* 130-B- PARAISO
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ASN5STÉR1O0A FAZENDA 
■Stíerébmzda Receãa Federa! jdo Brasil 
Procuradoraa-Geral da FazenOa NacEonat

^®?33©ÃOF05míACOSaS^HR5DE*SBGATIYADeá>Éa!T.OSRS_ATÍ¥OS  A€>S2R!ByjOS
fgB&ms£ ÀmaDA.Amt&gm smko

iteme: ASSQQACAOSSeSBaíESOTA&E CAS^DADE 
té*T882448Sm45

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

Z constam-nos sistemas da-Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos<;nscritos 
em Dhnda Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art 151 do CTN, 
.ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda PúbBca em 
processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judiciai que determina sua 
desconsideração para ftns de certificação^a regularidade fecal.

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

£=sts certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas ftitais^, no caso de ente federativo, para 
todos-os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujetto.passivo no âmbito da RFBe da-PGFN e abrange inclusive as contributes socto® previstas 
nas .alíneas’a' a ’d1 doyarágrafo único do art 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está .condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet nos 
endereços <bttp^/rfb^ov.fc^> ou ^jt|p-ife«ww:pgfri.gov.br>.

Ce^dão emitida graiiptamente ct»n b^e na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 20:43:28 do dia 18/02/2019 <hora e data de Brasítia>.
Válida até 17/08/2019.
Código de controle da certidão: JEd3S.C8%7EC0.78Al 
Qualquer rasura ou emenda tevafidará este documento

S7FLS.
PRQC: AO I "\°l
ASS.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 30/05/2019 08:44

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)

Certidão N°: 20191433708

RAZÃO 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 os inscritos na Dívida 
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.

Emitida em 30/05/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁR1AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

(—«Os

RelCertidaoNegativa.rptPágina I de 1

<^3RS.
PR0C:fr>\~-^

[ASS.

http://www.sefaz.ba.gov.br


10/07/2019 14:17:29 • Portal ContribuinteESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO 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: 
NOME / RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO/UF:

14788244000195
27011902
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
FRACA JOSAFA MOURA, 98 - ASSOCIACAO - BOM JESUS
Guanambi / 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.

DATA EMISSÃO: 10/07/2019 
VÁLIDO ATÉ: 09/08/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LCXMJAXOQ

FLS.
PROC:QM-ffi
ASS.

E-mail:fiscalguanambi@hotmail.com Site: http://www.guanambi.ba.gov.br Telefone: (77) 34524318.
Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html para verificação.

.ink3 Tecnologia Ltda

mailto:fiscalguanambi@hotmail.com
http://www.guanambi.ba.gov.br
http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html


Voltar Imprimir

CAÊKA
CAIXA ECONÔMICA 'FEDERAL

Certificado de
Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição:
Razão Social: assoc benemeríta caridade
Endereço:

14.788.244/0001-95

RCA COSME DE FARIAS / S/N / BOM JESUS GUANAMBI - BA

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.

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

Validade:21 /06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100484316701154

Informação obtida em 27/06/201914:57:07

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

FLS.
PRQC^<PÍ "i0?
ASS.

http://www.caixa.gov.br


10/07/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á 
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 JURÍDICAm
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL
NÜMERO DE INSCRIÇÃO
14.788.244/0001-95
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
01/02/1980

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

TITULO DO ESTABELEC/MENTO (NOME DE FANTASIA/ PORTE
DEMAIS********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÕDIGO 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
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

NUMEROLOGRADOURO
PC JOSAFA MOURA

COMPLEMENTO
98

município
GUANAMBI

UFCEP BAIRRO/DISTRITO
BOM JESUS BA46.430-000

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL•***•*•* >•*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n0 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 10/07/2019 às 14:13:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voterr
Consulta QSA / Capital Social

• ípi:'- '.PrepararPágina
Cr para impressâe' .i.

.-lT -r

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

(-oi

FIS
1/1https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

mailto:ldosogbl@uol.com.br
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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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°: 174233310/2019 
Expedição: 17/06/2019, às 13:46:27
Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

• .•»

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE (MATRIZ E FILIAIS), 
-insc-rdto (a) no CN-PJ 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.
Gs dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários â 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.

Ddvidas e sugestões: cndt®tst.jus.br

PR0C:
ASS.

http://www.tst.jus.br


ESTADO DA BAHIA 
^ MUNICÍPIO DE GUANAMBI
5 Secretaria Municipal de Finanças
6 PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 

CNPJ:13982640000196

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIOExercício: Número:

iipkV V Válidade
"27/07/2019

Inscrição Municipal
27011902
Nome / Razão 
ASSOCIACAO BENEMERITA.DE CARIDADE

■J.

t'>
5^ J30 r-~

" T "NÃOVÁÚpÕ PARA FrÍNS SANITÁRIOS"

Simples Nacional 
Nao optante _ rs

Fantasia \
LAR DOS VELHINHOS 

Natureza 
Outras Formas de Associa'ção
Endereço W)I/$
'*RACA JOSAFA MOURA 98
Complemento
ASSOCIACAO

■r7

\

«V,

Bairro 
BOM JESUS

v Código de Verificação:i LUSMdlWMTl ,10/07/201914:43:41'- CELGINA SOUZA 
'i \ .1 •■71 to

Emissão:

to. to ■ « to• n. \
alvarÁVrovisôrio. Aguardando a apresentação do habite-se-íunto aosetor
TRIBUTÁRIO, t' CJ'i \ \ I / /"v / L. *

Observação:

Mi).
9430800 - Atividades_^e^ass<)ciações de defesa_de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadbsà^cutturae,à arte 
9499500 - Atividades associativas não especificadas antèriormente'^

CNAE PRINCIPAL:

Celcinad^obaTolentifio 
Deparférne"'" de Fiscalização 

deAtivin^.^s econômicas 
Decreto Nv 170 de 0210512017

E-mall:fiscalguanambi@hotmail.com Site: http://www.guanambI.ba.gov.br Telefone: (77) 34524318. 
Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html para verificação. FLS.
ÒO \ *- VPR0C:

Links Tecnologia Ltda ASS.

mailto:fiscalguanambi@hotmail.com
http://www.guanambI.ba.gov.br
http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html


j?í \_J S3 l. ■» 0 -^* ^ ^
OiiciMl rio VhjnicipioPREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAIVPÔI^rí<5 .. ...

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90-CENTRO CÍ3 - ..'a.lM
CNPJ n° 1 3 . 9 82.64 0/0 00 1 -9 6 

CEP 46.430-000 - GUANAMBl - BAHIA 
Fonefax: (77) 3451-8700

x... .........
Lr.

Ano

THIM PRIMOCfúlilTH^
S^CGÍ-ina M.m/lpal (l«* MlfolíM-.a^caoLEI N° ZS2r, DE 23 DE MARÇO DE 2010

S*s

“Autoriza o Poder Executivo a 
firmar convênio com a Associação 
Benemérita de Caridade - Lar dos 
Velhinhos, e estabelece outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBl, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a 

Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos para a execução dos 

serviços assistenciais de ação continuada e atendimento a pessoas idosas, 
mediante repasse de recursos financeiros.

Art. 1o.

Art. 2o.
Assistência Social - FNS, do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, 
bem como de contrapartida do Município de Guanambi-Bahia.

Os recursos financeiros serão oriundos do Fundo Nacional de

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seusArt. 3o.
efeitos a 04 de janeiro de 2010.

Art. 4o. Revogam-se as disposições legais em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBl, ESTADO DA 
BAHIA, em 23 de março de 2010.

Nilo Augusto Morae& Coelho 
Prefeito do Município de Guanambi

SET—lFLS.
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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: (77) 3452-4301

PORTARIA N° 29 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017
PUBLICADO

No Diário pfidfl do Município 
de Gúanarribi - Bahia

// / N° JS'aSp
o / j :r

“Dispõe sobre designação de Gestor 
de Parceria e estabelece outras 
providências.’1

f\no õm£m.,
EDILMAR LADEIA FAGUNDE?

Secretário ae Governo

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

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.

■íJairo Siljféira/Magalhães 
Prefeito do/Município de Guanambi

r>A) .PtS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°l3.982.640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: (77) 3452-4301

' ‘ 'tV/VK- •i>V
i'

licãBRTARIA N° 06 DE 04 DE ABRIL DE 2019-> uo ■r \\
'kJ> nano Oficial do Municfpío 

òô Guanambi - Bahia
----£1 N° j fhA

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

Ano

EVn. f» /_£U / )Q
EDILMAR LADEfAE|Í3L 

Secretário de Gcléu-nõUNDES

O PREFEITO» DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto 
Municipal çí0 177/2017.

t

RESOLVE:

Art. 1o.
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:

Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo

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 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 2Ü1S.

t
Jairo Silveinp; ly)' 

Prefeito do Muplcípi
ílhaes 
e Guanambi

FIS.
PRQC: OOl ___

ASS.
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V " 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 
Fonefax: (77) 3452 4301

PARECER JURÍDICO

DISP. DE CHAM. PÚBLICO N°.
CONSULTA JURÍDICA: LICITAÇÃO. ADOÇÃO DA
MODALIDADE. DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO. POSSIBILIDADE COM BASE NO ARTIGO 
30, IV DA LEI 10.019/2014.
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O
MUNICÍPIO DE GUANAMBI E A ASSOCIAÇÃO 
BENEMÉRITA DE CARIDADE PARA O SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE NA OFERTA DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, 
NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL.

I. BREVE RELATORIO

Cuida-se de Consulta jurídica formulada pela Secretaria de Assistência Social 

acerca da Modalidade mais adequada de licitação para a formalização de parceria entre o Município 

de Guanambi e a Associação Benemérita de Caridade para o Serviço de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, 

na modalidade Abrigo Institucional.

Antes de adentrar a questão principal, sabe-se que o Parecer jurídico em 

Processos Licitatórios cumpre a função de análise à legalidade do procedimento, bem como os 

pressupostos formais da contratação, ou seja, avaliar a compatibilidade dos atos administrativos 

produzidos no processo de contratação pública com o sistema jurídico vigente. Desta forma, a 

conveniência da realização de determinada contratação fica a cargo do Gestor Público, ordenador das 

despesas.

Instruiu-se a presente Consulta com documentos que demonstram a regularidade 

fiscal, o plano de trabalho e demais documentos necessários e pertinentes da Associação Benemérita de 

Caridade, exigidos pela legislação.

É o essencial a relatar. Passo a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

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 
Fonefax: (77) 3452 4301

Saliente-se que a prévia análise dos contratos pela Assessoria Jurídica é uma

imposição da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 
oportunamente:
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria ju
rídica da Administração

Tal exigência tem por objetivo prevenir a produção de atos irregulares, que 

possam ser questionados e até mesmo anulados posteriormente. Também visa afastar condições que 

prejudiquem a competitividade, acarretando prejuízos aos cofres públicos.

Desse modo, a atuação desta Assessoria Jurídica tem por missão proteger o 

patrimônio público de qualquer cláusula ou condição jurídica que frustre a busca da proposta mais 

vantajosa ou que implique em responsabilidade civil por prática de ato ilícito.

Ha. POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

POR DISPENSA DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO;

Como regra, as aquisições feitas pelo Poder Público devem se submeter ao 

devido processo licitatório, atendendo aos ditames da Constituição1 e da Lei n° 8.666/1993, permitindo 

que os fornecedores interessados concorram em igualdade de condições, visando realizar a contratação 

que seja mais benéfica à Administração Pública.

Todavia, é possível a realização de contratação direta, através de dispensa de 

■ licitação, nas hipóteses expressamente autorizadas pelo citado diploma normativo, em seu artigo 24 e 

incisos, bem como também, pela via especial prevista na Lei Federal n° 13.019 de 31 de junho de 2014 

e Decreto Municipal 177 de 11 de maio de 2017.

1 CRFB An. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a iodos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das

FLS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CNPJ n° 1 3.9 82.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
Fonefax: (77) 3452 4301

Dessa forma, antes de tudo, deve-se examinar o diploma normativo especial, 

qual seja, a referida Lei Federal n° 13.019 de 2014, bem como, em sentido estrito, o Decreto Municipal 

n° 177/2017, que regulamentam as parcerias entre a Administração pública e as Organizações da 

Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público 

e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 

trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

Saliente-se que a modalidade de parceria em exame, em regra, deve se submeter 

ao chamamento público. Entretanto, a análise das disposições legais sobre o tema, pressupõe a 

possibilidade de dispensa e inexigibilidade do chamamento público para os casos previamente 

determinados em lei, como ocorre no presente procedimento.

De modo que, é perfeitamente possível a formalização da parceria, objeto do 

presente, dispensando-se o chamamento e a consequente disputa publica.

Assim, é que no inciso I do art. 2° da Lei 13.019/2014, define como

organizações da sociedade civil:

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou 
por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (grifos nossos)

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei n° 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas 
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência 
técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

Dessa forma, verifica-se na documentação acostada ao processo, que a 

Associação Benemérita de Caridade, possui o enquadramento necessário, se constituindo como 

Organização da Sociedade Civil — OSC. Z2FLS.
PROC:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CNPJ n°1 3.982.64 0/000 1 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
Fonefax: (77) 3452 4301

Assim, é que, conforme preconiza a Lei n° 13.019/2014, verifica-se a 

possibilidade da dispensa do chamamento público, senão vejamos:

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 

previamente 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, objeto do presente, indicando a obrigatoriedade do credenciamento da Organização 

da Sociedade Civil na execução destas políticas públicas.

Ademais, o Decreto Municipal 177/2017, que regulamenta, no âmbito da 

municipalidade, a Lei 13.019/2014, determina que:

Art. 22. A Administração Pública Munidpal poderá dispensar a realização do 

chamamento público:

(...)

IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 

assistência social, desde que executadas por organização da sociedade civil 

previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política.

Com efeito, a legislação permita à administração pública, dispensar a realização 

do chamamento público com organizações e entidades de assistência social, sem fins lucrativos, que 

integrem a rede de proteção socioassistencial básica e especial, de média e alta complexidade e que 

comprovem, anualmente, a inscrição no Conselho de Assistência Social Municipal.

Desta forma, analisando o amplo conjunto documental em anexo, verifica-se se

colaboração do poder público, de Proteçãotratar de Serviço prestado pela entidade interessada na
St •'
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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 
Fonefax: (77) 3452 4301

Social Especial, consubstanciada no acolhimento institucional para idosos, demonstrando, inclusive, 

que a mera hipótese de interrupção desse serviço, mesmo que esporádica e temporária, causaria gravoso 

e irreversível dano aos seus usuários, pessoas em claríssima situação de vulnerabilidade social.

Saliente-se, ainda, que a referida entidade já possui vasta e conhecida experiência 

na prestação do referido serviço, devendo-se considerar, inclusive, se tratar da única instituição que 

presta tal assistência neste Município, contando com certificação de entidade filantrópica e de utilidade 

publica, tendo sido fundada desde 1963.

Neste particular, cabe ressaltar ainda, que a referida instituição e esta 

municipalidade detém parceria assistencial há mais de 10 (dez) anos, havendo reconhecida capacidade 

técnica na prestação assistencial aos munícipes mais necessitados.

III. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, é o presente Opinativo pela POSSIBILIDADE de firma-se 

Termo de Colaboração direto por DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, 

atendidas os requisitos normativos para contratação direta, especialmente, o artigo 30, VI, da Lei n° 

13.019 de 2014.

uma vez

Reitere-se, restringe-se o presente opinativo a analisar o procedimento sob o 

aspecto jurídico, não adentrando nas questões técnicas e econômicas do objeto, nem nas questões de 

conveniência e oportunidade da contratação.

É o parecer.

À origem, para numeração e publicação, salvo melhor juízo.

09 de julho de 2(119

GABRIEL DF OLIVEIRA CARVALHO 
Ass^essoria Jurídica 
OAB/BA n° 34.788
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No Diário Oficial do Município 
de Gu£.iambi • Bahia

xl,___ n«
DECRETO N° 528 DE 12 DE ABRIL DE 2019

Ano
Em-----ÍS

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

&DEIA FAGUNDES 
SeVeln. io de Governo

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-1° 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 -Natalia 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 Silvajrfa iyi 
Prefeito do wiunici

alhães
i de Guanambi E2fls.
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10/07/2019 Confirmação de Autenticidade da Certidão

Acesso à informação Legislação CanaisParticipe ServiçosBRASIL
P0FN

W^peWmi,CERTIDÃO

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

CNPJ : 14.788.244/0001-95 
Data da Emissão : 18/02/2019 
Hora da Emissão : 20:43:28
Código de Controle da Certidão : E436.C8B6.7EC0.78A1 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/02/2019, com validade até 17/08/2019.

Página Anterior.

FLS.
PROC;OO ) "------

ASS. 1/1servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp



Emissão: 10/07/2019 14:16
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N°: 20191433708

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

RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEMERITA DE CARIDADE

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

14.788.244/0001-95

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 30/05/2019 VÁLIDA ATÉ 29/07/2019

l

RelCertidaoAutenticidade.rptPágina 1 de 1
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10/07/2019 14:21:29- Portal ContribuinteESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 Guanambi - BA 
CNPJ: 13982640000196

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

CNPJ/CPF: 14788244000195 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 27011902
NOME / RAZÃO
ENDEREÇO: PRACA JOSAFA MOURA, 98 ASSOCIACAO. BOM JESUS 
MUNICÍPIO / UF: GUANAMBI / BA

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

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.

DATA EMISSÃO: 10/07/2019 
VÁLIDO ATÉ: 09/08/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LCXMJAXOQ

IZaFLS.
PROCtüüAzJS
ASS.

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

Jnk3 Tecnologia Ltda

mailto:calguanambi@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 -1.0

Situação de Regularidade do 

Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 14.788.244/0001-95
Razão social: ASSOC BENEMERITA CARIDADE

Resultado da consulta em 10/07/2019 14:18:22

Obtenha o 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 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

http://www.caixa.gov.br


Dúvidas mais Frequentes | Início | V -1.0

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 
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: 10/07/2019 a 08/08/2019 
Certificado Número: 2019071001412623180570 
Informação obtida em 10/07/2019 14:18:34

f

Visualizar

Voltar

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

l—O
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral10/07/2019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICAt
NUMERO 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

CODIGO E DESCRIÇÃO DÁ ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CODIGO 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
PC JOSAFA MOURA 98

MUNICÍPIO
GUANAMBI

CEP BAIRRO/DISTRITO
BOM JESUS

UF
46.430-000 BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
idosogbi@uoi.com.br

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL «*••***•••••*•••

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

Emitido no dia 10/07/2019 às 14:19:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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°: 174233310/2019 
Expedição: 17/06/2019, às 13:46:27 
Validade: 13/12/2019 
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 na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

\—=?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n° 1 3.982.640/0005-9 6 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452-4312

ATA DE REUNIÃO
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-19DPCP-PMG

Após documentação encontrar a disposição para análise, aos 10 dias do mês de julho 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 Suplente, Sr.a Divaneti Cambuim dos Santos Alves e equipe de apoio composta por 
Duilio da Silva Lima - 1o Membro e Carmem Badaró Pimentel - 2o Membro com a finalidade de analisar e julgar a 
citada documentação referente ao Termo de Colaboração que tem como objeto o Serviço de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade 
Abrigo Institucional”. 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, 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.

Guanambi-BA, 10 de julho de 2019.

Lo CÁ£T>

Duilio da Silva Lima 
CPF: 058.593.535-10 

Membro

Divaneti Cambuim dos Santos Alves 
CPF: 040.256.765-08 
Presidente Suplente

Carmem Badaró Pimentel 
CPF: 230.793.805-25 

Membro

FLS.
pRoc not-
ASS.
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*EFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
^ÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
IPJ n°13.982.640/0001-96 
P 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
lefax: (77) 3452 4301

PARECER JURÍDICO

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
001-19DPCP-PMG.
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA 
ENTRE O MUNICÍPIO DE GUANAMBI E A 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 
PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA 
OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, NA 
MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL. 
ANÁLISE GERAL DO PROCEDIMENTO.

Em cumprimento ao indso VI do artigo 38 da Lei n° 8.666 de 1993, 

vieram os autos do presente procedimento para emissão de parecer jurídico,

Compulsando os autos verifica-se que o presente procedimento de 

contratação emergencial mediante dispensa de chamamento público, cujo objeto é a 

formalização de parceria entre o Município de Guanambi e a Associação Benemérita de Caridade para o 

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento 

Institucional para idosos, na modalidade Abrigo Institucional, foi corretamente deflagrado e 

satisfatoriamente instruído com todos os documentos aptos a comprovação do 

atendimento aos requisitos legais, conforme amplamente exposto e recomendado no 

parecer jurídico inicial.

Da mesma forma, a minuta do Termo de Colaboração encontra-se 

de acordo as condições e prazos da presente contratação.

É o essencial a relatar.

Com efeito, o procedimento especial sub examine de contratação 

direta, mediante DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, 

conformidade com o artigo 30, VI, da Lei Federal n° 10.019 de 2014, tendo obedecido os 

critérios normativos, bem como, os Princípios Constitucionais.

encontra-se em

É o parecer.

ITaFIS.«*.■ • V*
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*EFEfTURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
<\ÇA HENRIQUE PEREJRA DONATO, 90 - CENTRO 
IPJ nM 3.982.64 0/000 1 -96 

'Ay P 46,430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
2* iefax: (77) 3452 4301

A origem, salvo melhor juízo.

/Guanambi - Bahi, 10 de julhp de 2019
/

JUEL Dl IRAgD 
Assessoría Jurídica 
OÀB/BA fl° 34.788

VALHO

/

FIS-----------r- ,
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ASS.



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

CNPJ n°1 3.982.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: *77 3452 4302
PUE LIGADO

No Diário < ficiai do Município de 
Guanambi & »bia

Ano
Em

IA FAGUNDES 
Sect'/ftri/de Gove- .oEDILM

AVISO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001-19TCDR.RMG 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-19DRCR-RMG

O Prefeito do Município de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o disposto no Art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa - 
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 Termo de Colaboração - Dispensa - cujo objeto é: “Serviço de Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade 
Abrigo Institucional.”, 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$ 
85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais).

Guanambi-Bahia, 10 de julho de 2019.

S'

LHÃES
nicírfioltie Guanambi

JAIRO SIL
Prefeito do ^1
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