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CENTRO UNIVERSIT ARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATbRlO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- 
BA, telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) ANA LUIZA LEAO COTRIM, portador(a) da Cedula 
de Identidade n° 22.158.204-54, expedida pela Secretaria de Seguranija Publica do Estado da Bahia, inscrito(a) no 
CPF sob o n° 075.892.765-70, aluno(a) do curso de ARQUITETURA E URBANISMO, sob o n° de matricula 
2019117644183, residente e domiciliado Rua Alice Bezerra Lacerda, n° 530, Bairro Vasconcelos, Guanambi-BA, 
doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSIT ARIO FG, doravante 
denominado UNIFG, credenciadapela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOUN.°249 de 29/12/17, 
Segao 1, pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430- 
000, Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, 
mantido pela CESG - CENTRO DE EDUCAQAO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram 
entre si o presente Termo de. Cnirmromisso de Estapio Nao Ohripatorio. mediante as seguintes clausulas e 
condipoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modifica?6es introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolugoes e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tem per objetivo propiciar ao estudante formagao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condigoes para a realizagao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relagao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituigao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementagao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparagao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeigoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
condigoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completos do supervisor de estagio por ele designado, bem como o mimero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° — O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4°-E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria empelo menos a metade, de acordo preconiza § 2° art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saiide e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO 
termos da Lei 11.788/2008, ficando detemunada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas

, nos
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diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

CL At 1STJL A 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programaQao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova<?ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas internas da CONCEDENTE, guardando o mats completo e absolute sigilo 
das informafoes a ele reveladas em razao deste instrumento, seus aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; services; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informaqoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informa^ao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composi?ao dos 
produtos e services prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as 
mesmas CONSIDERADAS INPORMACOES PRTVILEGIADAS. SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVE1TAMENTO DAS ATIVIDADES ORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteraqoes nas atividades e condiqoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de proteqao necessario e obrigatorio (EPJ's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas internas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizaqao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificaqao e/ou informaqoes inveridicas ficara sujeito aspenalidadesprevistas na legislaqao vigente 
no pais;

Pardgrafo Unieo. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituiqao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra “b” desta Clausula;

CLAUSULA fi° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO EG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementagao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Instituiqao de 
Ensino constituem motivos de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duraqao igual ou superior a um ano, 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVEN1ENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliaqao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizaqao do estagio com indicaqao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliaqao de desempenho;

h. Ofertar instalaqoes que tenham con didoes de proporcionar a realizafao das atividades de estagio;
i. Observar a legislapao relacionada a saiide e seguranqa no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por DEINNA 

BRUNA PEREIRA BATISTA.

recesso
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CLAUSULA 9°— Obriga?oes daINTERVENIENTE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, curriculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na rela^ao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequaqoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formaqao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalaqoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequapao a formaqao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avalia^ao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por DEINNA 
BRUNA PEREIRA BATISTA / MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizapao das avaliapoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentaqao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizagao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposiqoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composiqao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenqa das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marqo de 2021.
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa jun'dica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- 
BA, telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) ASSUCENA MONNA PESSOA RODRIGUES, 
portador(a) da Cedula de Identidade n° 20.620.504-02, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado 
da Bahia, inscrito(a) no CPF sob o n° 074.751.195-05, aluno(a) do curso de ARQUITETURA E 
URBANISMO, sob o n° de matricula 162037002, residente e domiciliado Rua Valdemar Jose Borges, n° 25 D, 
Escola Agricola, Caetite-BA, doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO 
UNIVERSITARIO FG, doravante denominado UNIFG, credenciada pela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, 
publicada no DOU N.° 249 de 29/12/17, Segao 1, pg. 26, com sede na Avenida Governador Nilo Coelho, n° 
4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por 
seu representante legal in fine assinado, mantido pela CESG - CENTRO DE EDUCAQAO SUPERIOR DE 
GUANAMBI, pessoa jun'dica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente 
denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o presente Termo de Compromisso de Estagio Nao 
Ohrigatdrio. mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificagoes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolugoes e das Normas Internas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tern por objetivo propiciar ao estudante formagao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condigoes para a realizagao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relagao jun'dica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituigao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementagao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparagao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeigoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem 
de condigoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

Cl.A USUI.A 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fornecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele desighado, bem como o numero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
£ - E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias
escolares, nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2° art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a 
qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogado 
por meio de Termo Aditivo.

CI.AUSULA 6° A jornada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO, nos 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas

CESG - Centro de Educagao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universil&rio FG - UNIFG. 
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Gunnambi/BA.
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diarias, totalizando 20 (vinte) boras semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em turno compati'vel com o horario escolar;

CLAUSULA 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programaqao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inovagao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas internas da CONCEDENTE, guardando o mais completo e absoluto sigilo 
das informaqoes a ele reveladas em razao deste instrumento, seus aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, 
estudos, figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou 
outros dados; registros; formularies; ferramentas; produtos; servigos; metodologias; pesquisas 
realizadas; pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos 
comerciais e outros materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a 
termo, querem seja fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou pbr qualquer meio; informagoes 
dos sistemas, ou qualquer outra informagao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos 
quais possa ter acesso e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam 
recebidos, direta ou indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, 
diretores, empregados, clientes, fornecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, 
origem e composigao dos produtos e servigos prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros 
assuntos tecnicos, sendo as mesmas CONSIDERADAS INFORMAQ3ES PRIVILEGIADAS. 
SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS- PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia 
acarretara na RESCISAO DESTE INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES 
ORA REALIZADAS. ALEM DE RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteragoes nas atividades e condigoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de protegao necessario e obrigatorio (EPFs), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas internas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizagao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificagao e/ou informagoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislagao 
vigente no pais;

Pardgrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituigao de Ensino e nao descumprir o quanto 
estabelecido na letra “A” desta Clausula;

CLAUSULA *°- Cahe. a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria 

do CENTRO UNIVERSITARIO FG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementagao educacional, no valor mensal de RS 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxflio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade 
escolar, uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de 
Instituigao de Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duragao igual ou superior a urn ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliagao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizagao do estagio com indicagao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliagao de desempenho;

h. Ofertar instalagoes que tenham condigoes de proporcionar a realizagao das atividades de estagio;
i. Observar a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por DEINNA 

BRUNA PEREIRA BATISTA.

CESG - Cenlro de Educa^ao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universilario FG - UNIFG. 
Avcnida Pedro Felipe Duarte, n°4911, Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Guanambi/BA,
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CLAUSULA 9°- Obrigagoes da 1NTERVENIENTE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas internas, curriculos e projetos pedagogicos;

- b. - Intervir na relacjao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;.
c. Indicar as adequaqoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formaqao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalagoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequaqao a formaqao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliacjao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por DEINNA 
BRUNA PEREIRA BATISTA 7 MICHEL FERNANDES MACEDO SlLVA.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no im'cio do perlodo letivo, as datas de realizaqao das avaliaqoes 
escolares;

CLA USULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentaqao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizaqao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposigoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composigao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depots de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenga das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Margo de 2021.

Pereir- 
ENlCO(A)

da Ciencia e Tecnologia do semriria. 
orasileiro • IDCT

CV-yh vcerrya, rYV^>ni-rOo. 
ASSINATURA DO ACADEMICO

CENT! UN

CESG - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Univcrsitario FG - UNIFG.
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASDLEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sedenaRua Vasco da Gama, n°317, SalaB, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) BRENO BRANDAO BARRETO, portador(a) da 
Cedula de Identidade n° 13.863.791-15, expedida pela Secretaria de Seguran^a Publica do Estado da Bahia, 
inscrito(a) no CPF sob o n° 065.425.475-33, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° de matricula 
1710370035, residente e domiciliado naRua Santos Dumont, n° 9999, Centro, Urandi-BA, doravante denominado 
ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIO FG, doravante denominado UNIFG, 
credenciadapelaPortaria n° 1.580, de 22/12/2017,publicada noDOUN.0249de 29/12/]7, Seqao l,pg. 26, com 
sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Municipio de 
Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, mantido pela CESG 
- CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o presente 
Termo de Compromisso de Est£ffio Nao Ohriyatorio. mediante as seguintes cl&usulas e conduces:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
tennos da Lei n0 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modifica^oes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolu?6es e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tern por objetivo propiciar ao estudante forma9ao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo conduces para a realizafao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relafao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Institui5ao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementa9ao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua prepara9ao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfei9oamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
conduces para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situa9oes reais de trabalho em sua area de atua9ao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em considera9ao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Institui9ao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele designado, bem como o numero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4°-E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n011.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avalia9ao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redu9ao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legisla9ao relacionada a saiide e seguran9a no trabalho, sendo sua 
implementa9ao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLATJSUTA 5° A dura9ao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunica9ao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

ClAuSUIA 6° A iomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO, nos 
termos da Lei hi.788/2008, ficando determinada para efeito destejf&mo a carga horariade-04 (quatro) boras

/
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diarias, totalizando 20 (vinte) boras semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

CLAUSULA 7°- O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa9ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova9ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mais completo e absoluto sigilo 
das informa96es a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularies; ferramentas; produtos; serv^os; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangxveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informa9oes dos sistemas, ou 
qualquer outra informa9ao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composi9ao dos 
produtos e serv^os prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGIADAS. SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADESORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes altera9oes nas atividades e conduces no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de prote9ao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regulariza9ao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsifica9ao e/ou informa96es inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legisla9ao 
vigente no pais;

Paragrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epxgrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Institui9ao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra “b” desta Clausula;

CLAUSULA 8°- Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIYERSTTARIO FG, zelando pelo seu fiel cumpiimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementa9ao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
xxma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Institui9ao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com dxxra9ao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
dxxrante suas ferias escolares;

f. Enviar para a EVTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avalia9ao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realiza9ao do estagio com indica9ao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalia9ao de desempenho;

h. Ofertar instances que tenham conduces de proporcionar a realiza9ao das atividades de estagio;
i. Observar a legisla9ao relacionada a saude e segxxran9a no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por
^ MATHEUS FIGUEEREDO TEIXEIRA.

M CESG - Centro de Educate Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universit&rio FG - UNIFG. 
Avcnida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao SebastiSo, CEP 46.430-000, Guanambi/BA.
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CLAUSULA 9°- Obriga5oes da INTERVENIENTE (UNIFG):
a. Oriental e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, curriculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na relagao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequafoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formafao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instala$6es da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequagao a formagao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliafao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizagao das avalia9oes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentagao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autoriza9ao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposi9oes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composi9ao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presen9a das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Mar9o de 2021.

V gs Pereira

da Ciencia a Tecnologiado semidndo 
brasileiro • IDCT

Debfi
ASSINATURA DO ACADfiMICO

\ ________
ROTlNfvERSITARIO FGCENT
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE EST AGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) DAVI DA PAIXAO SANTOS, portador(a) da Cedula 
de Identidade n° 1650601581, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrito(a) no 
CPF sob o n° 076.133.635-46, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° de matricula 
201720370001, residente e domiciliado na Rua Leonor Pereira, n° 36, bairro Belo Horizonte, Guanambi-BA, 
doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSIT ARIO FG, doravante 
denominado UNIFG, credenciadapela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017,publicada no DOUN.°249 de 29/12/17, 
Seqdo 1, pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, 
Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, mantido 
pela CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram entre si 
o presente Termo de Cnmnromissn de Estanin Nan Obrinatorin. mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificagoes introduzidas pela Lei n° 12.061/2009, 
das Resolugoes e das Normas Internas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tern por objetivo propiciar ao estudante formagao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condigoes para a realizagao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relagao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituigao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementagao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparagao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeigoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
condigdes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completos do supervisor de estagio por ele designado, bem como o numero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4° — E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° — Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO, nos 
termos da Lei 11.788/2QQ8, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas

fiy
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diarias, totalizando 20 (vinte) boras semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

C.T.AtJKIJI.A 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa^ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova^ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats complete e absolute sigilo 
das informaqoes a ele reveladas em razao deste instmmento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularies; ferramentas; produtos; serviqos; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informapoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informagao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composiqao dos 
produtos e services prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGIADAS. SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVE1TAMENTO DAS ATIVIDADES ORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEE

c. Comunicar as partes alteraqoes nas atividades e condiqoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de proteqao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizaqao junto a IES, 

como cdpias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsifica?ao e/ou informagoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislaqao 
vigente no pais;

Paragrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Institui^ao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra ‘V’desta Clausula;

CLAUSULA 8° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO EG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementaqao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, doemnento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Institui^ao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duraqao igual ou superior a um ano, 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliaqao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizaqao do estagio com indicaqao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalia^ao de desempenho;

h. Ofertar instalaqoes que tenham conduces de proporcionar a realiza<?ao das atividades de estagio;
i. Observar a legislagao relacionada a saude e seguranqa no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por

MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA.

/'N y <7^ C? 7
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CJJllSULA 9°- Obriga^oes da INTERVENIENTE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, cumculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na rela^ao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequacies do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formaqao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalaqoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequaqao a formaqao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliaqao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizaqao das avaliaqoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentaqao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizaqao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposiqoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composipao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenqa das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marpo de 2021.

do semiiinC.SSINATURA DO ACAD^MlCo

CENTRO UNIVERSITARIO EG

!
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CENTRO UNIVERSITARIO FG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) ELLEN LUISA ANJOS SILVA, portador(a) da Cddula 
de Identidade n° 16.439.229-71, expedida pela Secretaria de Seguran§a Publica do Estado da Bahia, inscrito(a) no 
CPF sob o n° 076.314.745-16, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° de matncula 
201813741054, residente e domiciliado na Rua Joao Paulo II, S/N, Centro, Lagoa Real-BA, doravantedenominado 
ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIO FG, doravante denominado UNIFG, 
credenciadapela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOUN. °249 de 29/12/17, Segdo 1, pg. 26, com 
sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Municfpio de 
Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, mantido pela CESG 
- CENTRO DE EDUCAgAO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o presente 
Termo de Compromisso de Estdeio Nao Ohrigatdrio. mediante as seguintes clausulas e conduces:

CLAUSULA 1* - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modifica§6es introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolu56es e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2* - Este instrumento tern por objetivo propiciar ao estudante forma9ao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo conduces para a realizagao de Estagio Nao Obrigatorio, aldm de particularizar a 
relagao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituigao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3* - O Estdgio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa k complementagao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparagao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeigoamento tdcnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, atem de 
condigoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4* - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estkgio, e 
informar os dados completos do supervisor de estagio por ele designado, bem como o numero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1* - Este Termo de Compromisso de Estagio poderd ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2* - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, 6 parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3* - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substitufdas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Currfculo.
§4* -E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5* - Nos perfodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6* - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CIJUSUIA 5* A duragao do estdgio serd de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6* A jornada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO, nos 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga hordria de 04 (quatro) horas

_____________________ finite /ItUPP
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diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em tumo compatfvel com o horario escolar;

CLAUSULA 7* - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa§ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova?ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats complete e absoluto sigilo 
das informa^oes a ele reveladas em razao deste instrumento, seus aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; cddigos fonte; relatdrios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularies; ferramentas; produtos; services; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tdcnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangfveis ou intangfveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informaqoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informa9ao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composi^ao dos 
produtos e servigos prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGIADAS. SIGILOSAS E CONFipENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretari na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES ORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes altera9oes nas atividades e conduces no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de prote9ao necessario e obrigatorio (EPl s), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regulariza9ao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificaqao e/ou informa96es inveridicas ficard sujeito as penalidades previstas na legisla9§o 
vigente no pais;

Pardgrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Institui9ao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra “b” desta Clausula;

CLAUSULA H* - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGlARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO FG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementa9ao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), bem como o auxflio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGlARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGlARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatdrio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matrfcula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Institui9ao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGlARIO que desenvolva estagio, com dura9ao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas fdrias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatdrio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGlARIO, bem como a avalia9ao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGlARIO, entregar termo de realiza9ao do estagio com indicaqao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalia9ao de desempenho;

h. Ofertar instances que tenham conduces de proporcionar a realiza9ao das atividades de estagio;
i. Observar a legislaqao relacionada a saude e seguran9a no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por

MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA.

_______ __ LPiJurr AnJ,
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CLAUSULA 9’- Obriga5oes da INTERVENIENtE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estdgio, nos termos das normas internas, curriculos e projetos pedagdgicos;
b. Intervir na relagao estabelecida, sempre que julgar necessdrio, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequagoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

forma§ao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estdgio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instala^oes da parte CONCEDENTE do estdgio e sua adequa^ao a fomna5ao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da drea a ser desenvolvida no estdgio, como, responsavel pelo 
acompanhamento e avaliagao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEEXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no imcio do periodo letivo, as datas de realizagao das avaliagSes 
escolares;

CLAUSULA 10* - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentagao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizagao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposigoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composigao amigdvel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado confonne, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeitb, na presenga das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Margo de 2021.

(CARIMBOEASSE^ggtyejrO • luL I
ASSINATURA DO ACAd£mH&> /
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(af EDUCANDO(A) EYLLA GABRIELA DANTAS MAGALHAES, 
portador(a) da Cedula de Identidade n° 16.663.176-08, expedida pela Secretaria de Seguranpa Publica do Estado 
da Bahia, inscrito(a) no CPF sob o n° 087.931.415-05, aluno(a) do curso de ARQUITETURA E URBANISMO, 
sob o n° de matrlcula 2019117644137, residente e domiciliado Rua Professora Arlinda Pereira Donato, n° 417, 
Bairro Paralso, Guanambi-BA, doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO 
UNIVERSIT ARIO FG, doravante denominado UNIFG, credenciada pela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, 
publicada no DOUN. °249 de 29/12/17, Segao 1, pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, 
Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu 
representante legal in fine assinado, mantido pela CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE 
GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001- 46, meramente 
denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o presente Termo de Comoromisso de Estagio Nao 
Obrigatorio. mediante as seguintes clausulas e conduces:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
tennos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificapoes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resoh^oes e das Normas Internas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tem por objetivo propiciar ao estudante formapao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condipoes para a realizapao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relapao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituipao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educativo supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementapao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparapao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeipoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
condipoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situapoes reais de trabalho em sua area de atuapao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em considerapao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituipao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele designado, bem como o mimero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4° — 'E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliapao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redupao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislapao relacionada a saiide e seguranpa no trabalho, sendo sua
implementapao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A durapao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicapao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO 
termos^da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) boras

; 'f 8^'OnliW iTb-OoikS
CESG - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universltario Kj - lWTFg. “ " " 1 v

Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Cmanambi/BA.
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diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

CT.AIJSTJT.A 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa<?ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova^ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats completo e absoluto sigilo 
das informaqoes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; services; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informa9oes dos sistemas, ou 
qualquer outra informaejao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composigao dos 
produtos e services prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGI AD AS. SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADESORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteragoes nas atividades e condiqoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de protegao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizagao junto a IES, 

como cbpias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificagao e/ou informagoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislagao 
vigente no pais;

Pardgmfo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituigao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra “6”desta Clausula;

CLAUSULA - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO FG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementagao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Instituigao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duragao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliagao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizagao do estagio com indicagao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliagao de desempenho;

h. Ofertar instalagoes que tenham condigoes de proporcionar a realizagao das atividades de estagio;
i. Observar a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por DEINN. 

BRUNA PEREIRA BATISTA.
ooytU

CESO - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universitario FG - UNIFG.
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CJJlJSULA 9°— Ohrigacnes Ha INTERVENTENTF qjNIFGV :
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, curriculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na relapao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequagoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formapao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalaqoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequapao a formaqao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avalia^ao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por DEINNA 
BRUNA PEREIRA BATISTA / MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizaqao das avaliapoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentapao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autoriza^ao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°; inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposipoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composipao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenpa das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marpo de 2021.
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CENTRO UNIVERSITARIO FG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClfiNCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- 
BA, telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) JURACI FARIA COUTO JUNIOR, portador(a) da 
Cedula de Identidade n° 20.214.628-62, expedida pela Secretaria de Seguran9a Publica do Estado da Bahia, 
inscrito(a) no CPF sob o n° 070.377.385-22, aluno(a) do curso de ARQUITETURA E URBANISMO, sob o 
n° de matricula 2019117644116, residente e domiciliado na Travessa 2 da Palestina, n° 71, Centro, Caetite-BA, 
doravante denominado ESTAGIArIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIO FG, doravante 
denominado UNIFG, credenciada pela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOU N.° 249 de 
29/12/17, Segdo 1, pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 
46.430-000, Municlpio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por sen representante legal in fine 
assinado, mantido pela CESG - CENTRO DE EDUCA£AO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica 
de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado 
INTERVENIENTE, celebram entre si o presente Ternun de Cnmprnmissn de F.stagin Nan Ohripatorio. 
mediante as seguintes clausulas e condifoes:

CT.AiJSIJLA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modifica9oes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolu9oes e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tem por objetivo propiciar ao estudante forma9ao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo conduces para a realiza9ao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
rela9ao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Institui9ao de Ensino, e a CONCEDENTE.

ClJlJSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educativo supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementa9ao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua prepara9ao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfei9oamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem 
de conduces para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situa9oes reais de trabalho em sua area de atua9ao;

CJJJJSTJLA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGLARIO devem levar em considera9ao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Institui9ao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completos do supervisor de estagio por ele designado, bem como o numero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4° - E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias 
escolares, nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° — Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avalia9ao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redu9ao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2° art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legisla9ao relacionada a saude e seguranqa no trabalho, sendo sua 
implementa9ao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CTJlJSlJJ.A 5° A duraqao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a 
qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunica9ao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogado 
por meio de Termo Aditivo. /

ClJrnilLA 6° A jomada de atividades deverd compatibilizar-se com o hordrio escolar do ESTAGIARIO, upg; 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horiria de 04 (quatro) horas

CESG - GeiUre de Edueae&o Superior de Guanambi, raatUenedom do Centro Unlvereiidri© FG = UNIFG,
Aventoa Pedro Felipe Suarte, n* 4911, Rfio Sehaiiifto, CBP 4M30»000, CJuanambi/UA.
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diarias, totalizando 20 (vinte) boras semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e 
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

CLAUSULA 7° - O ESTAGlARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programai^ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova^ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats complete e absoluto sigilo 
das mforma$oes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, 
estudos, figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou 
outros dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; services; metodologias; pesquisas 
realizadas; pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos 
comerciais e outros materiais tanglveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a 
termo, querem seja fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informa$6es 
dos sistemas, ou qualquer outra informapao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos 
quais possa ter acesso e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam 
recebidos, direta ou indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, ftmeionarios, 
diretores, empregados, clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, 
origem e composi9ao dos produtos e services prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros 
assuntos tecnicos, sendo as mesmas CQNSIDERADAS INFQRMACOES PRIVILEGIADAS. 
SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia 
acarretara na RESCISAO DESTE INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES 
ORA REALIZADAS. ALEM DE RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes altera<;5es nas atividades e condicoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de protecao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventuabnente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizacao junto a EES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificacao e/ou informacoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislacao 
vigente no pais;

Paragrafo tlnico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituigao de Ensino e nao descumprir o quanto 
estabelecido na letra “b” desta Clausula;

CrJlJSULA 8° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGlARIO, com interveniencia obrigatoria 

do CENTRO UNTVERSITARIO EG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementagao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceals), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGLARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGlARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade 
escolar, uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de 
Instituigao de Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGlARIO que desenvolva estagio, com duragao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a EVTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGlARIO, bem como a avaliagao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGlARIO, entregar termo de realizagao do estagio com indicagao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliagao de desempenho;

h. Ofertar instalagoes que tenham condigoes de proporcionar a realizagao das atividades de estagio;
i. Observar a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho. f
a. Indicar professional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por DEINN

BRUNA PEREIRA BATISTA. /7
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CLAjjSULA 9°- ObrigaQoes da BVTERVENIENTE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, curriculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na rela$ao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequafoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

forma^ao escolar ESTAGIArIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instala$6es da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequa?ao a forma^ao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avalia$ao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por DEINNA 
BRUNA PEREIRA BATISTA / MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realiza<;ao das avaliagoes 
escolares;

ClJlTSULA 10° - O ESTAGLARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentafao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autoriza^ao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRJMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposifoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composi9ao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) Adas de igual teor e forma e para um so efeito, na presenga das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marco de 2021.

Deborah Marques Pereira
^ /^blRSrOR(A) TECNICO(A) 
Jnstitut'o^niF-.G^para desenvolvimento 
•^dajl^encia-e-Te^nologia do semiarido 

TSSipi IDCTASSINATURA DO ACADfiMICO
o^tO'C

RSITARIO FGCENTRW l

'6^13"- Centro CiHMwmhl, Steneciera ria C«nmiV)nlv?r«HW«W-.UNIFO,
AvwMrfa Pelipe ©uwten rf 49i 1, 46i430»000» dtsanambi^A,



J ' UUNFFG IDCT- REURB
ESTAGIO NAO OBRIGATbRIO EM ARQUITETURA E URBANISMO

CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa jun'dica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) JUSCIARA MARTINS DE MELO E SOUZA, 
portador(a) da Cedula de Identidade n° 08.138.481-56, expedida pela Secretaria de Seguran$a Publica do Estado 
da Bahia, inscrito(a) no CPF sob o n° 992.812.525-20, aluno(a) do curso de ARQUITETURA E URBANISMO, 
sob o n° de matricula 2018117642365, residente e domiciliado na Rua Franco Cardoso, n° 14, Bairro Santo 
Antonio, Guanambi-BA, doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO 
UNIVERSITARIO FG, doravante denominado UNIFG, credenciada pela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, 
publicadano DOU N.° 249 de 29/12/17, Segao 1, pg. 26, com sede na Avenida GovemadorNilo Coelho, n° 4911, 
Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu 
representante legal in fine assinado, mantido pela CESG — CENTRO DE EDUCAGAO SUPERIOR DE 
GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001- 46, meramente 
denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o presente Termo de Comnromisso de Estagio Nao 
Qbrigatorio. mediante as seguintes clausulas e condipoes:

CLAUSULA 7° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificaiyoes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolupoes e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tern por objetivo propiciar ao estudante formapao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo conduces para a realizacjao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
rela?ao jun'dica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Institui^ao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementa?ao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua prepara$ao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeiqoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
condi^oes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele designado, bem como o numero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Tenno de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° — O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
£ 5° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
$ 4° — E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° — Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio de 
Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO, nos 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas 
diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e j

ntro de Educagao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro UniversiUrio-^G^UNIFG
-------------------------------------
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18:00h, etn turno compativel com o horario escolar;

CT.ATJSIJJ A 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programaqao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova?ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mais completo e absoluto sigilo 
das informagoes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; servigos; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informagoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informagao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composigao dos 
produtos e servigos prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRTVILEGIADAS. SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APRO VEIT AMENT O DAS ATIVIDADESORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LET.

c. Comunicar as partes alteragoes nas atividades e condigoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de protegao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizagao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificagao e/ou informagoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislagao 
vigente no pais;

Pardgrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituigao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra “b” desta Clausula;

CLAUSULA 8° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO EG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementagao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Instituigao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duragao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliagao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizagao do estagio com indicagao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliagao de desempenho;

h. Ofertar instalagoes que tenham condigdes de proporcionar a realizagao das atividades de estagio;
i. Observar a legislagao relacionada a saiide e seguranga no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por DEINNA 

BRUNA PEREIRA BATISTA.

A/kb'/JLPJ/OPia
Oentro de Edcca^ao Superior de Guanambi, manta/fedora dofiCcntro Universitario FG - UNIFG,
» Aveni((a Pedro Felipe Duarte, n" 4911, Sao Sebastiao, CEP 4^430-000, Guanambi/BA- 
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CJMJST7LA 9°— Dhrmacne.s da TNTFRVFNTFNTF (TINTFGV
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, cum'culos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na relate estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequa9oes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formapao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalapoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequapao a formapao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliapao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por DEINNA 
BRUNA PEREIRA BATISTA / MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizapao das avaliapoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentapao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizapao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAgRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposipoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composipao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenpa das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marpo de 2021.

_ Dp i f '' &
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTJTUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob n° 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) LETICIA FERREIRA CRUZ, portador(a) da Cedula 
de Identidade n° 5491872, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado de Goias, inscrito(a) no CPF 
sob o n° 036.362.051-61, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° de matricula 201813741212, 
residente e domiciliado na Avenida Deolinda Martins, n° 934, Santo Antonio, Guanambi-BA, doravante 
denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIO FG, doravante denominado 
UNIFG, credenciada pela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOUN.° 249 de 29/12/17, Segdo 1, 
pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Municipio 
de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, mantido pela 
CESG - CENTRO DE EDUCA^AO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, inscrito 
no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o 
presente Termo de Comprotnissn de. Estaoin Nan Ohripatnrio. mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificagoes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolugoes e das Normas Internas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2°- Este instrumento temper objetivo propiciar ao estudante formagao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condigoes para a realizagao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relagao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituigao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementagao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparagao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeigoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem 
de condigoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele designado, bem como o niimero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2°-0 Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§3°-As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4°-E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2° art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° a duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a 
qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogado 
por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO 
termos da Lei 11.788/2008, fxcando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas

, nos

A
Centro de Edueapao Superior de Guanamoi, mantenedora do Centro Universitario FG - IA[J 

Avenida Pedro Felipe Duarte. iC 4911, Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Guanambi/BA.
Telefone (77) 3451-8400 / wuov.ceinrounivei sitatiofa.cdu.hv
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diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

CLAUSULA 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa$ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inovaqao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats complete e absolute sigilo 
das informaqdes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularies; ferramentas; produtos; serviqos; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, annazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informaqoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informaqao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que lire sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composi^ao dos 
produtos e serviqos prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGI AD AS. SIGILOSAS E CONEIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APRO VEIT AMENT O DAS ATIVIDADES ORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteraqoes nas atividades e conduces no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de protegao necessario e obrigatorio (EPFs), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizaqao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificaqao e/ou informaqoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legisla?ao 
vigente no pais;

Pardgrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Institui^ao de Ensino e nao descumprir o quanto 
estabelecido na letra “ft” desta Clausula;

CLAUSULA 8° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO EG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementaqao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de RS 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Institui9ao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com dura9ao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avalia9ao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realiza9ao do estagio com indica9ao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalia9ao de desempenho;

h. Ofertar instances que tenham conduces de proporcionar a realiza9ao das atividades de estagio;
i. Observar a legislaqao relacionada a saude e seguranga no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por

MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA.

meses, com

CESG - Centro de Educapao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro UniversitariqJG^UNIFG.
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Guanainbi/BA.

Telefone (77) 3451-8^00/ www.cenimumversitflriofo.cdu.br
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CLAUSULA 9°— Obriga96es da INTERVENIENTE (UNIFG):
a. Oriental e avaliar o estagio, nos temios das normas intemas, curriculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na rela^ao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequaqoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formaqao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalaqoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequa?ao a formacao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avalia?ao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizable das avaliaqoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentaqao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizabao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposiboes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composibao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para urn so efeito, na presenba das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marbo de 2021.

Deborah Marques Pereira
^2SrREt0R(A)TECNlC0(A) 
Ir^tuLo^niFp-para desenvolvimento 
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob n° 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) LUIZA CAROLINA MORAIS LEAL, portador(a) da 
Cedula de Identidade n° 39430305-2, expedida pela Secretaria de Seguranpa Publica do Estado de Sao Paulo, 
inscrito(a) no CPF sob o n° 474.788.318-50, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° de matricula 
1710370045, residente e domiciliado na Rua General Cordeiro de Farias, n° 104, Paraiso, Guanambi- BA, 
doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIO EG, doravante 
denominado UNIFG, credenciadapelaPortaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOUN.0249de29/12/17, 
Segdo 1, pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, 
Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, mantido 
pela CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram entre si 
o presente Termo de Comnromissn de Estagio Nan Ohrigatdrio. mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificapdes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolugoes e das Normas Internas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tem por objetivo propiciar ao estudante formagao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condigoes para a realizagao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relagao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO EG, enquanto 
Instituigao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementagao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua preparagao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeigoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
condigoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completos do supervisor de estagio por ele designado, bem como o mimero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4°-E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° — Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saiide e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Tenno a carga horaria de 04 (quatro) boras 
diarias, totalizando 20 (vinte) boras semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e

CESG - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universitario FG - UNIFG. /
Avonida D«dro Felipe Duarte, na49l I, Sao Sebastiao. CEP 46.430-000, Guanambi/BA.

/I Telefone(77) 3451-84^0/ www.cemrrfaniversihiriolh-edu.br/
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18:00h, em turno compativel com o horario escolar;

ClJlJSULA 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programaqao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inovafao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mais completo e absoluto sigilo 
das informaqoes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, fmanceiros ou outros 
dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; servi^os; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou fiitura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informaqoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informaqao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composiqao dos 
produtos e serviqos prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGIADAS. SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADESORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteraqoes nas atividades e condiqoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de proteqao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizaqao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificaqao e/ou informaqoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislaqao 
vigente no pals;

Pardgmfo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituiqao de Ensino e nao descumprir o quanto 
estabelecido na letra “b”desta Clausula;

CLAUSULA 8° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO EG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementaqao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Instituiqao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duraqao igual ou superior a um ano, 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliaqao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizaqao do estagio com indicaqao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliaqao de desempenho;

h. Ofertar instalaqoes que tenham condiqoes de proporcionar a realizaqao das atividades de estagio;
i. Observar a legislaqao relacionada a saiide e seguranqa no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por

MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA.

recesso
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CJJmjJT.A 9°— Obriga9oes da INTERVENIENTE (UNIFG):
a. Oriental e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, curnculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na relafao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequapoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formapao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalapoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequapao a formapao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliapao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizapao das avaliapoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentapao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizapao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEJRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposipoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composipao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenpa das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marpo de 2021.

teboraMfcxfmes Perona 
D!R|i|R(A)/TECNIC01A) 
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CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob n° 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, SalaB, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi-BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) SAMUELL RUAN SILVA FERREIRA, portador(a) 
da Cedula de Identidade n° 14.349.863-06, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Bahia, 
inscrito(a) no CPF sob o n° 059.802.135-38, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° de matricula 
1710370030, residente e domiciliado na Rua Angelo Marques, n° 103, Centro, Tanque Novo-BA, doravante 
denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIO FG, doravante denominado 
UNIFG, credenciada pela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOU N.0 249 de 29/12/17, Segdo 1, 
pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, CEP 46.430-000, Munidpio 
de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representante legal in fine assinado, mantido pela 
CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito privado, inscrito 
no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, celebram entre si o 
presente Termo de Compromisso de Estagio Nan Ohripatnrio mediante as seguintes clausulas e condipoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modifica^oes introduzidas pela Lei n". 12.061/2009, 
das Resolupoes e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tem por objetivo propiciar ao estudante forma^ao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabeiecendo condiyoes para a realizapao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
relapao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Instituiqao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educativo supervisionado e pratica assistida, 
visa a complementa^ao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua prepara^ao para o trabalho 
profissional, possibilitando seu aperfeipoamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
conduces para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele designado, bem como o mimero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4° — E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Termo Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO, 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas

nos

CESG - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, mantenedora do Cent
Avenida Pedro Felipe Duarte, n" 4911, Sao Sebastiao, CEP Guanambi/BA.
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diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e
18:00h, em tumo compativel com o horario escolar;

CI.AIJSIJLA 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa9ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova^ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats completo e absolute sigilo 
das informaqoes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; services; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informa^oes dos sistemas, ou 
qualquer outra informatjao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composi^ao dos 
produtos e servigos prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGI AD AS. SIGILOSAS E CONEIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADESORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteragoes nas atividades e condigoes no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de protegao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimos que comprovem sua regularizagao junto a IES, 

como cdpias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsificagao e/ou informagoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legislagao 
vigente no pais;

Pardgrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Instituigao de Ensino e nao descumprir o quanto 
estabelecido na letra “b” desta Clausula;

CLAUSULA H° - Cabe a CONCEDENTE.
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO FG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementagao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apolice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
uma vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Instituigao de 
Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;

e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duragao igual ou superior a um ano, recesso 
remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliagao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realizagao do estagio com indicagao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliagao de desempenho;

h. Ofertar instalagoes que tenham condigoes de proporcionar a realizagao das atividades de estagio;
i. Observar a legislagao relacionada a saiide e seguranga no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste case representado por

MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA.

CESG - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, inantenedora do Ctfruro Universifario FG - UNIFG. 
Avcnida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP 46.420*00
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rr JlJXTJT.A 9°— Obrigagoes da INTERVENIENTE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das ftonnas intemas, curriculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na rela^ao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequapoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formapao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalapoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequapao a formapao cultural e 
profissional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliagao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizapao das avaliapoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentapao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizapao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRJMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposipoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composipao amigavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenpa das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Marpo de 2021

frf f\Ariyi n S j? 5 ______ _______
ASSINATURA DO ACADEMICO

LUjOutn

:OlEyVKRSlTARIO FG

(CARIMBO' Inatura)

191 CESG- Centro de Educa<?ao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universitario FG - UNIFG. 
Avenida Pedro Felipe Duarte, n°49! 1, Sao Scbastiao, CEP 46.430-000, Guanambi/BA.

Telcfoee (77) 3451-8400 / www.cciHrouniversitarioiu.edu.br

http://www.cciHrouniversitarioiu.edu.b


- ’O UNIFG IDCT- REURB
est Agio nao obrigat6rio em engenharia civil

CENTRO UNIVERSITARIO EG - UNIFG 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO

O INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
SEMIARIDO BRASILEIRO, pessoa juridica de direito publico/particular, inscrito no CNPJ/CPF sob n° 
34.236.545/0001-13, com sede na Rua Vasco da Gama, n° 317, Sala B, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi- BA, 
telefone (77) 3451-8400, neste ato subscrito por sen Representante Legal ao final assinado, simplesmente 
denominada CONCEDENTE, e o(a) EDUCANDO(A) LAILA HANNA COUTINHO FERNANDES, 
portador(a) da Cedula de Identidade n° 15146162-70, expedida pela Secretaria de Seguranga Piiblica do Estado 
da Bahia, inscrito(a) no CPF sob o n° 013.369.515-83, aluno(a) do curso de ENGENHARIA CIVIL, sob o n° 
de matricula 1710370014, residente edomiciliadonaRua Vinicius de Moraes, n° 29, Santa Cruz, Palmas de Monte 
Alto-BA, doravante denominado ESTAGIARIO, com interveniencia do CENTRO UNIVERSITARIOFG, 
doravante denominado UNIFG, credenciadapela Portaria n° 1.580, de 22/12/2017, publicada no DOUN °249 
de 29/12/17, Seqdo 1, pg. 26, com sede na Avenida Govemador Nilo Coelho, n° 4911, Bairro Sao Sebastiao, 
CEP 46.430-000, Municipio de Guanambi, Estado da Bahia, neste ato subscrito por seu representantelegal in fine 
assinado, mantido pela CESG - CENTRO DE EDUC ACAO SUPERIOR DE GUANAMBI, pessoa juridica de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.097.860/0001-46, meramente denominado INTERVENIENTE, 
celebram entre si o presente Termo de Cmrmrnmisso de Estagio Nao Ohripatorio. mediante as seguintes 
clausulas e condigoes:

CLAUSULA 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio Nao Obrigatorio reger-se-a em consonancia com os 
termos da Lei n° 11.788/2008, da Lei n° 9.394/1996 e suas modificaiyoes introduzidas pela Lei n°. 12.061/2009, 
das Resolu9oes e das Normas Intemas das partes envolvidas e pelo convenio celebrado entre CONCEDENTE e 
o INTERVENIENTE.

CLAUSULA 2° - Este instrumento tern por objetivo propiciar ao estudante formapao tecnico-cientifico, social e 
profissional, estabelecendo condi^oes para a realiza9ao de Estagio Nao Obrigatorio, alem de particularizar a 
rela9ao juridica especial existente entre o ESTAGIARIO e o CENTRO UNIVERSITARIO FG, enquanto 
Institui9ao de Ensino, e a CONCEDENTE.

CLAUSULA 3° - O Estagio Nao Obrigatorio, entendido como ato educative supervisionado e pratica assistida, 
a complementa9ao do ensino e da aprendizagem, propiciando ao Educando sua prepara9ao para o trabalho 

profissional, possibilitando seu aperfei9oamento tecnico-cientifico, cultural e de relacionamento humano, alem de 
condigoes para vivenciar e adquirir experiencia pratica em situagoes reais de trabalho em sua area de atuagao;

CLAUSULA 4° - As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIARIO devem levar em consideragao o Plano de 
Atividade(s) previsto no PPC do Curso fomecido pela Instituigao de Ensino, em anexo, devendo a 
CONCEDENTE avaliar quais atividades sugeridas neste Plano podem ser realizadas no campo de estagio, e 
informar os dados completes do supervisor de estagio por ele designado, bem como o niimero de seu registro 
profissional e assinatura do mesmo.
§ 1° - Este Termo de Compromisso de Estagio podera ser prorrogado, a criterio das partes, desde que nao 
ultrapasse 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia.
§ 2° - O Plano de Atividade (s), anexado (s) ao Termo de Compromisso de Estagio, e parte integrante e 
indissociavel deste instrumento.
§ 3° - As atividades principais poderao ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituidas, de acordo com a 
progressividade do Estagio e do Curriculo.
§ 4°-E assegurado ao ESTAGIARIO recesso das atividades, preferencialmente em periodo de ferias escolares, 
nos termos do art. 13 da Lei n° 11.788/08.
§ 5° - Nos periodos estabelecidos no calendario escolar como de avaliagao e assegurado ao ESTAGIARIO, 
redugao na carga horaria em pelo menos a metade, de acordo preconiza § 2°, art. 10, Lei n° 11.788/08.
§ 6° - Aplica-se ao ESTAGIARIO a legislagao relacionada a saude e seguranga no trabalho, sendo sua 
implementagao de responsabilidade da CONCEDENTE;

CLAUSULA 5° A duragao do estagio sera de 31/03/2021 a 31/12/2021, podendo ainda ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunicagao por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, ou prorrogadopor meio 
de Tenno Aditivo.

CLAUSULA 6° A jomada de atividades devera compatibilizar-se com o horario escolar do ESTAGIARIO 
termos da Lei 11.788/2008, ficando determinada para efeito deste Termo a carga horaria de 04 (quatro) horas

visa

, nos

_______________ ___________________________
CESG VCentrojSfc Educayao Superior de Guanambi, mantenedora do Centro Universitario FG - UNIFG.

^XAvcnida Pedro Felipe Duarte, n" 4911, Sao Sebastiao. CEP 46.430-000, Guanambi/BA.
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diarias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, que acontecera de segunda a sexta-feira, entre as 14:00h e
18:00h, em tumo compatxvel com o horario escolar;

CTJmJJLA 7° - O ESTAGIARIO se compromete a desempenhar as atividades desde que relacionadas com a 
profissao adquirente, previstas no Plano de Estagio e acompanhadas de Supervisao. E ainda necessario:

a. Cumprir com empenho as atividades de estagio, consoante programa^ao estabelecida no Plano de 
Atividades, primando pela eficiencia, inova^ao e responsabilidade;

b. Respeitar e acatar as normas intemas da CONCEDENTE, guardando o mats complete e absolute sigilo 
das informaqdes a ele reveladas em razao deste instrumento, sens aditivos, demais documentos 
integrantes, a exemplo de, mas nao se limitando a: know-how; documentos; dados; nomes, papeis, estudos, 
figuras, programas de computador; codigos fonte; relatorios; dados academicos, financeiros ou outros 
dados; registros; formularios; ferramentas; produtos; services; metodologias; pesquisas realizadas; 
pesquisa presente ou futura; conhecimento tecnico, pianos de marketing, segredos comerciais e outros 
materiais tangiveis ou intangiveis, armazenados ou nao, compilados ou reduzidos a termo, querem seja 
fisico, eletronica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio; informaqoes dos sistemas, ou 
qualquer outra informaijao relacionada com o trabalho por ele desenvolvido ou aos quais possa ter acesso 
e que Ihe sejam encomendados durante este termo de compromisso, que sejam recebidos, direta ou 
indiretamente da CONCEDENTE ou de seus representantes, funcionarios, diretores, empregados, 
clientes, fomecedores, matriz ou filiais e subsidiarias, relacionadas a natureza, origem e composigao dos 
produtos e services prestados, em quaisquer ramos e quaisquer outros assuntos tecnicos, sendo as mesmas 
CONSIDERADAS INFORMACOES PRIVILEGI ADAS. S1GILOSAS E CONFIDENCIAIS. 
PERTENCENTES A CONCEDENTE. cuja nao observancia acarretara na RESCISAO DESTE 
INSTRUMENTO. NAO APRO VEIT AMENT O DAS ATIVIDADESORA REALIZADAS. ALEM DE
RESPONDER PELAS PENAS DA LEI:

c. Comunicar as partes alteraqoes nas atividades e conduces no Plano de Estagio ou outras que repercutem 
no objetivo do estagio;

d. Equipar-se com uso de equipamentos de proteqao necessario e obrigatorio (EPI's), quando necessario;
e. Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservancia das normas intemas da 

CONCEDENTE e/ou provocados por culpa ou dolo.
f. Apresentar documentos idoneos, autenticos e legitimes que comprovem sua regularizaqao junto a IES, 

como copias do COMPROVANTE de MATRICULA (semestralmente) e do RG e CPF, ressaltando 
que a falsifica^ao e/ou informagoes inveridicas ficara sujeito as penalidades previstas na legisla^ao 
vigente no pais;

Pardgrafo Unico. Para efeito de aproveitamento das atividades do estagio em epigrafe, as atividades de estagio 
realizadas pelo Educando deverao ser aprovadas pela Institui^ao de Ensino e nao descumprir o quanto estabelecido 
na letra “b” desta Clausula;

CLAUSULA 8° - Cabe a CONCEDENTE:
a. Celebrar o Termo de Compromisso de Estagio com o ESTAGIARIO, com interveniencia obrigatoria do 

CENTRO UNIVERSITARIO FG, zelando pelo seu fiel cumprimento;
b. Providenciar uma “bolsa” de complementaqao educacional, no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta ceais), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008;

c. Providenciar o Seguro de acidentes pessoais, coberto pela Apdlice n° 207812 - MAPFRE SEGUROS 
em favor do ESTAGIARIO, nos termos do art. 9°, da Lei de Estagio em comento.

d. Solicitar ao ESTAGIARIO, a qualquer tempo, documento (s) comprobatorio (s) da regularidade escolar, 
vez que trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia de Instituiqao de

Ensino constituem motives de imediata rescisao deste termo;
e. Conceder ao ESTAGIARIO que desenvolva estagio, com duracao igual ou superior a um ano, recesso 

remunerado de trinta dias ou proporcional nos casos de estagio inferior a um ano, preferencialmente 
durante suas ferias escolares;

f. Enviar para a INTERVENIENTE, o relatorio de atividades em prazo nao superior a seis meses, com 
vista obrigatoria do ESTAGIARIO, bem como a avaliagao final do estagio;

g. Por ocasiao do desligamento do ESTAGIARIO, entregar termo de realiza^ao do estagio com indicapao 
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalia^ao de desempenho;

h. Ofertar instalaqoes que tenham conduces de proporcionar a realiza^ao das atividades de estagio;
i. Observar a legislaqao relacionada a saude e seguranga no trabalho.
a. Indicar profissional da area como preceptor do estagiario, sendo neste caso representado por

MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA.

uma

^7__________ VWlW U
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CLAUSULA 9°— ©brigades da INTERVENIENTE (UNIFG):
a. Orientar e avaliar o estagio, nos termos das normas intemas, currfculos e projetos pedagogicos;
b. Intervir na relatjao estabelecida, sempre que julgar necessario, nos termos da Lei n° 11.788/2008;
c. Indicar as adequagoes do presente estagio a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da 

formagao escolar ESTAGIARIO e ao horario escolar, atraves do Plano de Atividades Estagio, definido 
que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estagio.

d. Avaliar as instalagoes da parte CONCEDENTE do estagio e sua adequagao a formagao cultural e 
profxssional do ESTAGIARIO

e. Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no estagio, como responsavel pelo 
acompanhamento e avaliagao das atividades do ESTAGIARIO. Neste caso representado por 
MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIRA / HENRIQUE PESTALOZZI CHAGAS.

f. Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizagao das avaliagoes 
escolares;

CLAUSULA 10° - O ESTAGIARIO somente podera iniciar as atividades de estagio junto a CONCEDENTE 
com toda a documentagao regularizada, sendo que os estagios iniciados sem a autorizagao e assinatura da 
INTERVENIENTE nao serao por esta reconhecido.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes se obrigam a firmar o presente Termo de Compromisso, nos termos do 
art. 3°, inciso II, da Lei n° 11.788/2008:
PARAGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposigoes da Lei 11.788 de 25 
de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca da cidade de Guanambi renunciando desde logo, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a 
composigao ami gavel.

Por assim estarem justos e acordados, as partes, depois de lido e achado conforme, lavram o 
presente Termo de Compromisso em 03 (tres) vias de igual teor e forma e para um so efeito, na presenga das 
testemunhas abaixo assinadas.

Guanambi, 22 de Margo de 2021.

DeboitaTMarquesPerf-ifl
v fyairronoi. frlauforYiVe ^SuvrcxfrrWn

assinatura’do acadLmico —

CENTRO UNI\i

CESG - Centro de Educa^ao Superior de Guanambi, niantenedora do Centro Uniuersitario EG 
Avenida Pedro Felipe Duarte, n" 4911, Sao Scbastiao, CEP 46.430-000, Guanambi/BA.

Tclefone (77) 3451 -8400 / www.centrouniversiiariofif.edu.br

-UNIFG.

http://www.centrouniversiiariofif.edu.b
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APOLICE DE SEGURO 
MAPFRE PROTEQAO ESCOLAR MUIJIFLEX

Apdlice
207812 ___
infcio de Vigencia as 24h de: Tdrmino de Vigencia as 24h de:

31/01/2022

DADOS DO SEGURO 
Grupo/Ramo Contrato

71559
Cddigo/Nome da Agenda
4344/ NEG EDUC ARACAJU

Proposta
65850

Grupo
0982 1

31/01/2021

DADOS DO EST1PULANTE 
Razao Sodal
CESG_CENTRO DE EDUC.SUPE.DE GUNAMBI LIDA 
Enderego
AV PEDRO FELIPE DUARTE
Bairro
SAO SEBASTIAO
DADOS DO SUBESTIPULANTE 
Razao Sodal
CESG_CENTRO DE EDUC.SUPE.DE GUNAMBI LTDA 
Enderego
AV PEDRO FELIPE DUARTE, 4911
Bairro
SAO SEBASTIAO
DADOS DECOMERCIALIZAQAO 
Corretor
EMFINSURENCE CORRETORA

CNPJ
04.097.860/0001-46
PL{*)

Cidade
GUANAMBI

Telefone
37201355

CEP UF
464300-00 BA

CNPJ
04.097.860/0001-46
PL (*)

Cidade
GUANABI

Telefone
3451-8400

CEP UF
464300-00 BA

Cddigo SUSEP
00002.0.204434-0

COBERTURAS, SERVIQQS E CAPITAIS CONTRATADOS/LIVII 
[ Coberturas do Educando . Capitals Segurados

R$10.295,00 

Ate R$ 10.295,00 

Aid R$ 10.295,00

De acordo com Anexo ao Contrato do Seguro 
[cobTrtorata Umite Mdximo Indenizdvel - LMI

Responsabilidade Civil • Escolar 
TAXAS/PRiMIO MENSAL FOR COBERTURAS CONTRATAbAS"- Expressas em R$ ou %o

Coberturas do Educando--------------------------------

MA
IPA
DMHO
Assistencia Escolar

•' —|
.J

Atd R$ 00,00 por evento

E Taxa/Pr§mios
r.+mr-.

MA 0,0214 %o 

0,0019 %o 

0,0480 %o 
R$ 0,38

IPA
DMHO
Assistencia Escolar

r Coberturas da InstituigSo de •irisihp'EC Premio
I ■». . ..

Responsabilidade Civil - Escolar 0,000%)
LEGENDA. .. * . •....,
GARANTIAS: MA = Morte Acidental | IPA = Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente | DMHO = 
Despesas Medico-Hospitalares e Odontoldgicas por Acidente Pessoa[Coberto |
DADOS DE COBRANQA
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Forma de 
Pagamento
Boleto

Dados Bancarios
Banco: Agencia: Conta:

Dia de Vencimento
la Parcela: 30 Demais Parcelas: 15

CUSTEIO E PREMIO 
Custeio do 
Seguro
Nao Contributario

Periodicidade Premio Lfquido IOF
MENSAL R$ 3.762,46 R$ 14,30

Premio Total
R$ 3.776,76

OBSERVAQbES
0 seguro e Nao Contributario: i0b% do premio 6 custeado peb Estipulante.
0 presente seguro e regido pelas Conduces Contratuais, que sao parte integrante da apolice.
Conforme cobertura contratada e de acordo com as Condigoes Contratuais, haveict franquia e carencia a serem 
aplicadas.
Os Capitals Segurados e os premios serao recalculados, anualmente, de acordo com a variagao de valores de 
mensalidades escolares praticados pelo Estipulante e atualizados monetariamente, de acordo com criterios 
estipulados nas Condigoes Gerais do Seguro e no Contrato.
Para todas as garantias sera aplicada a carencia no caso de suicfdio ou sua tentativa, ocorrido nos primeiros 
dois anos de contratagao do seguro ou sua recondugao, depois de suspense, conforme dispoe o Codigo 
Civil. As carencias e franquias de cada cobertura serao conforme definido no Contrato.
0 nao pagamento do pr§mio podera acarretar no cancelamento do seguro e eventuais encargos e juros de 
mora estao estabelecidos nas Condigoes Gerais do seguro.
Este piano e estruturado no Regime Financeiro de Repartigao Simples. Os premios pagos por todos os segurados do 
piano, em urn determinado perbdo, deverao ser suficientes para pagar as indenizagoes decorrentes dos eventos 
ocorridos naquele perbdo, portanto nao existe constituigao de Provisao Matematica de Benefbios a Conceder ou 
Reserve Tecnica em nome de cada segurado para ser devolvida em caso de cancelamento do seguro.
Este seguro sera por prazo determinado, tendo a seguradora, a faculdade de nao renovar a apolice na data de 
vencimento, sem devolugao de premios pagos nos termos da apolice.
0 segurado tern direito aos servigos de assistencias, quando contratadas, prestados pela MAPFRE Assistencia Ltda. 
-CNPJ: 68.181.221/0001-47.
Os capitals segurados e os premios correspondentes serao atualizados monetariamente em cada aniversario da 
apolice pelo IPCA/IBGE (Indice de Pregos ao Consumidor Amplo - Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tistica) acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem 2 (dois) meses anteriores ao aniversario do certificado indivi
dual.
O registro deste piano na SUSEP nao implica, por parte da Autarquia, incentive ou recomendagao a sua 
comercializagao. O segurado poder& consultar a situagSo cadastral de seu corretor de seguros no site 
www.susep.gov.br, por meio do numero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
As Condigdes Gerais do produto estao dispom'veis no site www.mapfre.com.br. Uma das vias do Contrato 
ficaem poder do Estipulante.
A alfquota de Imposto sobre Operagoes Financeiras aplicada neste seguro e estabelecida pelo Decreto-Lei N° 
6.339, de 03.01.2008. Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as allquotas de 0,65% de PIS/Pasep 
e de 4% de COFINS sobre os premios de seguros as contribuigoes a piano de career previdenciario ou os 
pagamentos destinados a pianos de capitalizagao, deduzidos do estabelecido em legislagao especlfica.
A presente apdlice substitui as anteriores.
MAPFRE Segurados Gerais S.A.- CNPJ: 61.074.175/0001-38 - Processo SUSEP n° 15414.000357/2011-64 e 
15414.901152/2013-60.
As condigoes contratuais deste produto protocoladas pela Seguradora na SUSEP poderao ser consultadas no 
enderego eletronico www.susep.aov.br. de acordo com o numero de processo constante da apdlice/proposta.
As informagoes sobre o produto de seguro vinculado a esta apolice podem ser obtidas no Portal da SUSEP, no 
seguinte link: http://susep.aov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos.
SUSEP - Superintend@ncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagao, normatizagao e 
controle dos mercados de seguro, previdincia complementar aberta, capitalizagao, resseguro e corretagem de 
seguros. Telefone de Atendimento ao Publico (gratuito): 0800 0218484.
INFORMAQOES BASICAS SOBRE PROTEQAO DE DADOS (LGPD): 0 Grupo MAPFRE respeita e cumpre as exigencias 
previstas na Lei n° 13.709/2018, que trata da protegao de dados pessoais, zelando pelos seus dados pessoais em 
conformidade com as hipdteses legais. Caso deseje obter mais informagoes de seus direitos como o titular dos dados 
pessoais, e como a MAPFRE trata seus dados, consulte: httos://www,mapfre.com.br/seauro-br/politica-privacidade/. Para o

http://www.susep.gov.br
http://www.mapfre.com.br
http://www.susep.aov.br
http://susep.aov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos
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esclarecimento de duvidas, contate o e-mail protecaodedados@mapfre.com.br

A Ouvidoria poderd ser acionada para atuar na defesa dos direftos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e/ou 
solucionar demandas ja tratadas pelos canais de atendimento habituais 
Acesso pelo site www.mapfre.com.br ou canais abaixo:
SAC: 0800 011 2800 e para Oeficiemtes AudiSivos e de Fala: 0800 775 5045 (Atendimento 24 boras)
Assistencia 24h: 40021205 (capitals) e 0800 7751205 (demais regioes)
Ouvidoria: 0800 7751079 e para Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 962 7373 (Atendimento: das'8h as 20h, de 
2a a 6a feira, exceto feriados).

Sao Paulo, 16 de Margo de 2021.

\

74^
'-4 if
Raphael de Luca 

Diretor
Justin David Beilo-Conde Valdes 

Diretor

<.

;l

mailto:protecaodedados@mapfre.com.br
http://www.mapfre.com.br
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DECLARACAO

0 Nucleo de Estagios e Desenvolvimento de Carreiras do Centro Universitario FG - UNIFG, 
declara para os devidos fins, que os(as) academicos(as) relacionados(as) abaixo, constam 

segurados(as) contra acidentes pessoais pela Apolice de n° 207812, emitida pda Seguradora 

MAPFEE SEGUROS. Quais sejam:

EST AGIARIO(A) CURSO
Ana Luiza Leao Cotrim Arquitetura e Urbanismo
Assucena Monma Pessoa Rodrigues Arquitetura e Urbanismo
Brerao Brandao Barreto Engenfaaria Civil
Davi da Paixao Santos Engenharia Civil
Ellen Luisa Anjos Silva Engenharia Civil
Eyila Gaforida Dantas Magalhaes Arquitetura e Urbanismo

I Juraci Faria Couto Junior Arquitetura e Urbanismo
Jusciara Martins de Melo e Souza Arquitetura e Urbanismo
Laila Hanna Coutinho Fernandes Engenharia Civil
Leticia Ferreira Cruz Engenharia Civil
Luiza Carolina Moraes Leal Engenharia Civil
Samuel Ruan Silva Ferreira Engenharia Civil

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Guanambi/BA, 15 de julho de 2021.

8 Rodrigues 
■OOEOES£NV.

Diego Guilherme Lopes Rodrigues 
Coord, de Estagios nao Obrigatorios e Desenvolvimento de Carreiras 

Nucleo de Estagios e Desenvolvimento de Carreiras - IIN1FG

Av. Pedro Felipe Duarte, 4911 • Bairro Sda Sebastiao • CEP: 46.430-000 • Guanambi - Bahia 
77 3451-8400 • ViAww.centrouniversitariounifg.edu.br
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CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVINGS T^CNICOS E CIENTiFICOS

OBJETO: Prestagao de Servigos que envolvem 
atividades tecnicas e cientificas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Municipal de Guanambi que preve a colaboragdo 
para efetivagdo do programa de regularizagao 
fundidria, suas diligencias efeituras no que se refere 
a legalizagdo de moradias para os mumcipes 
(Convenio 01 de 04 de margo de 2021)

IDENTIFICAgAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA 
E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEITO - IDCT, pessoa jurldica de direito 

privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da Sociedade 

Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no Municipio de 

Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato representado 

por seu representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, portadora do RG n.° 

18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente a Rua 09, S/N, Condominio Eco 

SPA, Bairro Sao Sebastiao, no municipio de Guanambi-BA CEP: 46.430-000.

CONTRATADO: Carlos Magno Santos Clemente, 064.698.066-19, MG 13.056.762, professor 
e pesquisador, casado, rua Cesar Fernandes, 157, bairro Alvorada, Guanambi - BA.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientlficos, que se regera pelas clausulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUND1ARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais n°. 13.019/ 2014 e 13465/2017 e pelo Decreto Municipal n°. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tem como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientlficos correlates £ area de Geografia (Sensoriamento remote e 
Geoprocessamento) pelo CONTRATADO a CONTRATANTE nos termos do Plano de 
Trabalho do PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNPIARIA. Termo de 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao 
presente contrato se constituindo parte integrante da presente avenga.

oiOS



Paragrafo Unico. O CONTRATADO deverd conduzir e executar os services 
dentro dos padroes tecnicos e prinripios gerais usualmente aceitos por profissionais nas da 
Area de Geografia (Sensoriamento remote e Geoprocessamento), mediante a observancia de 
toda a legislagao aplicavel em vigor, utilizando sempre todos os esforgos para executa-los com 
a maxima qualidade e pontualidade, estabelecidos no Plano de Trabalho e cronograma 
anexos. Pevendo desenvolver sua prestacao de servicos de forma livre, sem nenhuma
determinacao de horario, sem qualquer tipo de subordinacao com os prepostos da
contratante.

DOS SERVigOS

CLAUSULA SEGUNDA- Os services contratados neste instrumento consistem na realizagao 
de compilagao de dados planialtimetricos e cadastrais; memoriais descritivos; pareceres 
t6cnicos e cientificos; georeferenciamento dos imoveis a serem regularizados e realizagao de 
diagnostico espacial dos imoveis envolvidos na execugao do PROGRAMA MUNICIPAL PE 
REGULARIZACAO FUNDIARIA.

P'dragrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional valido e 
apto para uso, durante todo o periodo de vigencia deste instrumento;

Paragrafo Segundo. O contratado devera apresentar, no ato da assinatura do 
presente contrato, a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitidos pelos 6rgaos responsAveis pela certificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro, sendo, ainda, responsAvel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigencia do presente pacto.

CLAUSULA TERCEIRA- Alem dos servigos estabelecidos na clAusula anterior, o 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necessarias A implementagao do 
projeto, devendo tambem ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processes 
utilizados na consecugao do servigo ora contratado.

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGAgOES

Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste 
instrumento, nao podendo o CONTRATADO utiliza-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) O CONTRATADO nao poderA repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.

c) Nao aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagao minima necessAria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;



d) Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo 
responsavel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autorizado 
pela CONTRATANTE.

e) Responder, na qualidade de fiel depositaria, por toda a documentagao que Ihe for 
entregue pela CONTRATANTE, at£ devolugao, sob protocolo;

f) Devolver cada processo acompanhado de relatbrio, laudo, fotos dos servigos 
prestados, conforme definido pela CONTRATANTE;

g) Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existencia de ixnpedimento de ordem etica 
ou legal em servigo que Ihe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motivo justificado, a prestagao dos servigos que Ihe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidos, quando solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a softer em decorr£ncia da prestagao dos servigos contratados, mesmo nos casos 
que envolvam eventuais decisoes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o 
exerclcio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a 6rgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutu&rios sobre quaisquer assuntos relatives a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar nem reproduzir, fora dos servigos contratados, os normativos, 
documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CONTRATANTE;

m) Nao utilizar qualquer dependencia ou equipamento da CONTRATANTE para a 
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
temporario, bem como apresentar relatorio detalhado com balango das atividades 
realizadas.

o) O CONTRATADO responder^, ainda, pela observancia das Leis, Posturas e 
Regulamentos.

Paragrafo Primeiro. O descumprimento das obrigagoes acima ensejara aplicagao de 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, sem prejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Paragrafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagoes 
elencadas nesta Clausula, o CONTRATADO devera sanar o descumprimento em ate 
20 (vinte) dias corridos, sob pena de inddir em multa di&ria de 0,033% do valor da 
multa estabelecida no paragrafo primeiro at£ a data do efetivo cumprimento da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Indicar os locais onde deverao ser prestados os servigos;
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b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, parSmetros e services a serem executados em cardter 
de colaboragao com o Parceiro Publico;

c) Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao dos 
servigos;

d) Fornecer todos os subsidies necessaries ao desempenho da atividade do 
CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentos pertinentes a 
adequada realizagao dos servigos correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabelecidas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRAT ANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Pela prestagao dos servigos acertados, o CONTRAT ANTE pagard ao CONTRAT ADO o valor 
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reals), que serao pagos em 10 (dez) parcelas ate o 7° dia util de
cada mes, iniciando no mes de abril de 2021.

Paragrafo primeiro. O pagamento far-se-a mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrativo.

Paragrafo Segundo - O pagamento ocorrerci nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PIX, no Banco Bradesco (Agencia 3029, conta corrente 4501 - 2), Carlos 
Magno Santos Clemente, PIX 06469806619

Pardgrafo terceiro - Caso haja qualquer mora ou suspensao no repasse dos valores 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Ptiblico e o 
CONTRATANTE, este informard imediatamente o CONTRATADO estipulando as nuances 
para reorganizagao dos pagamentos ou para suspensao da prestagao de servigos tecnicos e 
cientificos.

CLAUSULA SBTIMA- DA RESCISAOIMOHVADA

Caso o CONTRATADO queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo 
de motive relevante, nao obstante, a outra parte d ever a ser restitulda das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessarias para execugao do projeto, 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/2021 ate o dia 31/12/2021 e do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipdtese ou em 
qualquer situagao, nao se presumird a eventual existencia, ou se estabelecera a presungao de 
qualquer vinculo societario e ou empregatxcio, ou obrigagoes de carrier trabalhista e
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previdenci^rio entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao 
serao fiadoras das obrigagoes e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes inclusive nas esferas civil e 
penal.

CLAUSULA D^CIMA - Cada parte responder^ individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bexn como dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusive e indeleg&vel da parte culpada e causadora do prejuizo responder 
perante terceiros e a parte inocente, nas hipotese capazes de configurer impericia, imprudencia 
ou negliggncia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, se esta vier a 
ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Este contrato poderd ser registrado no Cartorio de 
Registro de Titulos e Documentos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para dirimir quaisquer controversias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de margo de 2021

INSTITUTO UNIFG- IDCT

Carlos Magno Santos Clemente

Testemunhas:

Ca jQn tu\C>ck\ Nome: \(<

rg/cpfq^ Qec-fq RG/CPF 6^93^-36
Nome: rtJT (/v\Cl
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CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVigOS TECNICOS E CIENTIFICOS

OBJETO: Prestagao de Servigos que envolvem 
atividades tecnicas e cientificas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Munidpal de Guanambi que preve a 
colaboragao para efetivagao do programa de 
regularizagao fundiaria, suas diligencias e 
feituras no que se refere a legalizagao de 
moradias para os munldpes (Convenio 01 de 
04 de margo de 2021)

IDENTIFICACAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClfiNCIA 

E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEITO - IDCT, pessoa jundica de direito 

privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da Sociedade 

Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no Municipio de 

Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato representado 

por seu representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, portadora do RG n.° 

18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente a Rua 09, S/N, Condomlnio Eco 

SPA, Bairro Sao Sebastiao, no municipio de Guanambi-BA CEP: 46.430-000.

CONTRATADO: Deborah Marques Pereira Qemente, inscrita no CPF sob n. 014773036-85, 
com Registro Geral MG-12.200.603, OAB/MG 161.748, casada, residente e domiciliada a rua 
Cesar Fernandes, 157, bairro Alvorada no municipio de Guanambi-BA.

As partes acima identificadas tern, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientlficos, que se reger4 pelas cMusulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDlARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais n°. 13.019/ 2014 e 13465/2017 e pelo Decreto Municipal n°. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tern como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientlficos correlates a 4rea de Direito Urbanlstico pelo CONTRATADO a 
CONTRATANTE nos termos do Plano de Trabalho do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUNDIARIA, Termo de Convenio firmado entre a contratante e o 
Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao presente contrato se constituindo parte 
integrante da presente avenga.



Paragrafo Unico. O CONTRATADO deverd conduzir e executar os services 
dentro dos padroes tecnicos e principios gerais usualmente aceitos por profissionais nas da 
cirea de Direito mediante a observancia de toda a legislagao aplicavel em vigor, utilizando 
sempre todos os esforgos para executa-los com a maxima qualidade e pontualidade, 
estabelecidos no Plano de Trabalho e cronograma anexos. Devendo desenvolver sua 
prestacao de servicos de forma livre, sem nenhuma determinacao de horario, sem qualquer
tipo de subordinacao com os prepostos da contratante.

DOS SERVigOS

CLAUSULA SEGUNDA- Os servigos contratados neste instrumento consistem na realizagao 
de compilagao de dados planialtim^tricos e cadastrais; memoriais descritivos; pareceres 
tecnicos e cientificos; georeferendamento dos imoveis a serem regularizados e realizagao de 
diagndstico espacial dos imbveis envolvidos na execugao do PROGRAMA MUNICIPAL DE
regularizacAo fundiAria.

Paragrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional Vcilido e 
apto para uso, durante todo o periodo de vigenda deste instrumento;

Paragrafo Segundo. O contratado devera apresentar, no ato da assinatura do 
presente contrato, a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitida pelos 6rgaos respons&veis pela certificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro, sendo, ainda, responsctvel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigdicia do presente pacto.

clAusula terceira- Atem dos servigos estabeleddos na clausula anterior, o 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necess&rias ck implementagao do 
projeto, devendo tambem ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos 
utilizados na consecugao do servigo ora contratado.

clAusula quart a - das OBRiGAgOES

Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste 
instrumento, nao podendo o CONTRATADO utiliz^-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) O CONTRATADO nao poderd repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.

c) Nao aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagao minima necess&ria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;
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d) Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo 
responsavel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autorizado 
pela CONTRATANTE.

e) Responder, na qualidade de fiel depositaria, por toda a docuxnentagao que Ihe for 
entregue pela CONTRATANTE, ate devolugao, sob protocolo;

f) Devolver cada process© acompanhado de relatorio, laudo, fotos dos servigos 
prestados, conforme definido pela CONTRATANTE;

g) Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existencia de impedimento de ordem etica 
ou legal em servigo que Ihe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motivo justificado, a prestagao dos servigos que Ihe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidos, quando solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a sofrer em decorrencia da prestagao dos servigos contratados, mesmo nos casos 
que envolvam eventuais decisoes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o 
exercicio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a 6rgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutuarios sobre quaisquer assuntos relatives a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar nem reproduzir, fora dos servigos contratados, os normativos, 
documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CONTRATANTE;

m) Nao utilizar qualquer dependencia ou equipamento da CONTRATANTE para a 
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
temporario, bem como apresentar relatorio detalhado com balango das atividade 
realizadas.

o) O CONTRATADO responder^, ainda, pela observancia das Leis, Posturas e 
Regulamentos.

Paragrafo Primeiro. O descumprimento das obrigagoes acima ensejara aplicagao de 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, sem prejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Paragrafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagQes 
elencadas nesta Clausula, o CONTRATADO devete sanar o descumprimento em ate 
20 (vinte) dias corridos, sob pena de incidir em multa dteria de 0,033% do valor da 
multa estabelecida no paragrafo primeiro ate a data do efetivo cumprimento da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Indicar os locais onde deverao ser prestados os servigos;
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b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, parametros e services a serem executados em career 
de colaboragao com o Parceiro Publico;

c) Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao dos 
servigos;

d) Fomecer todos os subsidios necessaries ao desempenho da atividade do 
CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentos pertinentes k 
adequada realizagao dos servigos correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabelecidas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRATANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Pela prestagao dos servigos acertados, o CONTRATANTE pagar& ao CONTRATADO o valor 
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reaisl, que serao pagos em 10 (dez) parcelas ate o 7° dia util de
cada mes, iniciando no mes de abril de 2021.

Pardgrafo primeiro. O pagamento far-se-d mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrativo.

Pardgrafo Segundo - O pagamento ocorrera nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PDC, no BANCO do Bradesco, AG 3029 , C/C:0588366-0, Favorecido. 
(Deborah Marques Pereira Clemente, PIX: +5577991822211.

Pardgrafo terceiro - Caso haja qualquer mora ou suspensao no repasse dos valores 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Publico e o 
CONTRATANTE, este informard imediatamente o CONTRATADO estipulando as nuances 
para reorganizagao dos pagamentos ou para suspensao da prestagao de servigos tecnicos e 
cientificos.

CLAUSULA setima- da rescisao imotivada

Caso o CONTRATADO queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo 
de motive relevante, nao obstante, a outra parte deverd ser restituida das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessarias para execugao do projeto, 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

clAusula oitava - do prazo

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/2021 ate o dia 31/12/2021 € do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipdtese ou em 
qualquer situagao, nao se presumird a eventual existencia, ou se estabelecera a presungao de 
qualquer vinculo societdrio e ou empregaticio, ou obrigagoes de car&ter trabalhista e £
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previdenti&rio entre as partes, por si,.seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao 
serao fiadoras das obrigag5es e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes inclusive nas esferas civil e 
penal.

CLAUSULA DfiCIMA - Cada parte responder^ individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bem como dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusive e indeleg&vel da parte culpada e causadora do prejulzo responder 
perante terceiros e a parte inocente, nas hipotese capazes de configurar impericia, imprudencia 
ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, se esta vier a 
ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Este contrato poderd ser registrado no Cartdrio de 
Registro de Titulos e Documentos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para dirimir quaisquer controversias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de Margo de 2021

INSTITUTO UNIFG-IDCT
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CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVigOS TECNICOS E CIENTIFICOS

OBJETO: Prestagad de Servigos que envolvem 
atividades tecnieas e cientiftcas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Municipal de Guanambi que preve a colaboragdo 
para efetivagao do programa de regularizagao 
fundidria,, suas diligencias e feituras no que se 
refere a legalizagao de moradias para os municipes 
(Convenio 01 de 04 de margo de 2021)

IDENTIFICAgAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CIENCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEITO - IDCT, pessoa juridica 

de direito privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da 

Sociedade Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no 

Municipio de Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato 

representado por seu representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, 
portadora do RG n.° 18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente a Rua 09, 
S/N, Condbminib Eco SPA, Bairro Sao Sebastiao, no munidpib de Guanambi-BA 

CEP: 46.430-000.

CONTRATADO: DEINNA BRUNA PEREIRA BATISTA, INSCRITA NO CPF: 058.145.065-55, e- 
RG:151.308.70-53, ARQUJTETA E-URBANISTA INSCRITA NO-CAUj A161484-3,-SOLTEJRA, RESJDENTE-A 
RUA AFONSO DE CASTRO, 59 -CENTRO. RIACHO DE SANTANA-BA, CEP: 46470-000

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientificos, que se regera pelas clausulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmadb entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGUIARIZA<JAO FUNDIARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais-n9.13.019/ 2014-e 13465/201-7 e pelo-Deoreto Municipal n?. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tem como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientificos correlates a area de ARQUJTETURA E URBANISMO pelo 
CONTRATADO k CONTRATANTE nos termos do Plano de Trabalho do PROGRAMA 
MUNICIPAL DE- REGULAR1ZACAO-FUNDIARLA, Termo de Convenio firmado entre a 
contratante e o Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao presente contrato se 
constituindo parte integrante da presente avenga.
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Par&grafo IJnico. O CON TR AT ADO devera conduzir e executar os services 
dentro dos padroes tecnicos e prindpios gerais usualmente aceitos por profissionais nas da 
area da ARQUITETURA E URBANISMO, mediante a observancia de toda a legislagao 
aplicdvel em vigor, utilizando sempre todos os esforgos para executci-los com a maxima 
qualidade e pontualidade, estabelecidos no Plano de Trabalho e cronograma anexos. 
Devendo desenvolver sua prestacao de servicos de forma livre; sem nenhuma
determinacao de- hor4rio, sem qualquer tipo- de- subordinacao- com os prepostos- da
contratante.

DOS SERVINGS

CLAUSULA SEGUNDA- Os servicos contratadbs neste instrumentb cbnsistem na 
realiza^ao de compila^ao de dados planialtimetricos e cadastrais; memoriais descritivos;
pareceres tecnicos e cientxficos; georeferenciamento dos imbveis a serem regularizados e 
realizagao de diagnbstico espacial dos imbveis envolvidos na execu^ao do PROGRAMA 
MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA.

Pardgrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional valido e 
apto para uso, durante todo o periodb de vigencia deste instrumentb;

Pardgrafo Segundo. O contratado devera apresentar, no atb da assinatura do 
presente contrato; a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitida pelos brgaos responsaveis pela ceriificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro,. sendo,. ainda,. responsavel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigencia do presente pacto.

Alem dbs servigbs estabelecidos na cldusula anterior, b 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necessarias a implementagao do 
projetb, devendo tambem ceder d CONTRATANTE os direitos decorrentes dbs processbs 
utilizados na consecuqao do servi^o ora contratado.

CLAUSULA terceira-

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES

Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados unica e excliisivamente para o fim estbbelecidb neste 
instrumentb; nao podendo o CONTRATADO utiliza-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) . O CONTRATADO nao podera repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.

c) Nab aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagab minima necessaria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;
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d) . Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo
respons&vel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autorizado 
pela CONTRATANTE.

e) Responder, na qualidade de fiel depositdria, por toda a documentagao que Ihe for 
entregue pela CONTRATANTE, ate devolugao, sob protocol©;

f) Devolver cada processo acompanhado de relatorio, laudo, fbtbs dbs servigos 
prestadbs, cbnf brme def inidb pela CONTR ATANTE;

g) Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existencia de impedimento de ordem 
6tica ou legal em servigo que Ihe tenha sido encaminhado,. devolvendo-o,. 
imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motivo justificado, a prestagao dos servigos que Ihe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidbs, quandb solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE- por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a sofrer em decorrencia da prestagao dos servigos - contratados, mesmo nos - 
casos que envolvam eventuais decisoes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o 
exercicio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a brgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutudrios sobre quaisquer assuntos relativos a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar- nemr reproduzir; fora dos servigos contratados, os normativos; 
documentos -e materiais encaminhados ou divulgados -pela CONTRATANTE;

m) -Nao. utilizar.qualquer.dependencia.ou.equipamentb. da.CONTRATANTE-para.a-
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
tempordrio, bem como apresentar relatbrio detalhado com balango das atividade 
realizadas.

o) O’ CONTRATADO' responderd, aihda, pela observdncia das Leis, Pbsturas e 
Regulamentos:

Pardgrafo Primeiro. Q descumprimento. deis-obrigagoes acima ensejardaplicagao- de. 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, sem prejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Pardgrafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagoes 
elencadas nesta Cldusula, o CONTRATADO deverd sanar o descumprimento em 
ate 20 (vinte) dias corridbs, sob pena de incidir em multa didria de 0,033% do valor 
da- multa- estabelecida- no- pardgrafo" primeircr ate- a- data- do- efetivo- cumprimento" da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Indicar os locals onde deverao ser prestados os servigos;
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b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, par^metros e services a serem executados em carater 
de colabora^ao com o Parceiro Publico;

c) Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao 
dos services;

d) Fomecer todos os subsidies necessaries ao desempenbo da atividade do 
CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentbs pertinentes a 
adequada realizagao dos services correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas conduces estabelecidas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRATANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA - DOPAGAMENTO

Pela presta^ao dos services acertados, o CONTRATANTE pagar& ao CONTRATADO o 
valor de R$ 1.200,00Tmil e duzentos reaisb que serao pagos em lO (dezl parcelas ate o 7° dia- 
util de cada mgs, iniciando no mes de afaril de 2021.

Pardgrafo primeiro. O pagamento far-se-a mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrative.

Pardgrafo Segundo - O pagamento ocorrerd nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PIX, com a chave Pix: 058.145.065-55 (CPF), favorecido a Deiiina 
Bruna Pereira Batista. Banco: NUBANK.

Pardgrafo~terceiro~- Caso haja quaiquer mora~ ou suspensao no' repasse dos valores- 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Ptiblico e o 
CONTRATANTE, este informar& imediatamente o CONTRATADO estipulando as nuances 
para reorganiza^ao dos pagamentos ou para suspensao da presta^ao de services tecnicos e 
cientificos.

clAusula sFtima- da rescisao imotivada

Caso o CONTRATADO queira rescindir o -presente instrumento, sem que haja-qualquer tipo 
de motive relevante, nao obstante, a outra parte deverd ser restituida das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materiais, dehtre outras necessarias para execugao do projeto,. 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/202T ate o dia 31/12/2021 0 do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em 
qualquer situagao, nao se presumir& a eventual existencia, ou se estabelecerd a presungao de 
qualquer vinculo societcirio e ou empregaticio, ou obrigagoes de cardter trabalhista e
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previdenciario entre as partes, por si,.seus contratados, prepostos e ou empregados,.e nao 
serao fiadoras das obriga^oes e encargos trabedhistas e socials uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigacjoes inclusive nas esferas civil e 
penal.

CLAUSULA DbCIMA - Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas a<pes ou -omissoes, bexn comb dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusiva e indeleg&vel da parte culpada e causadora do prejuizo 
responder perante terceiros e a parte inocente, nas hipbtese capazes de configurar impericia, 
imprudencia ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir k outra parte inocente, 
se esta vier a ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Este contratb poderb ser registradb no Cartbrio de 
Registro de Titulos e Documentos. ..

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para dirimir quaisquer controversias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justbs e contratados, firmam o presente instrumentb, em diias vias de 
igualteor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de Mar^o de 2021

IN5TITUTO UNIFG- IDCT

X)(>i y\v\gi f-/lALVvft.

CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: iAC, h iA <Qo uAjd cJo

RG/CFFOS^-Og/.
d o ,Ja 

RG/CPF 404 9-31-5S
Nome: ..... .



*

CONTRATO DE PRESTACIAO DE SERVigOS TECNICOS E CIENTIFICOS

OBJETO: Prestagao de Services que envolvem 
atividades tecnicas e cientificas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Municipal de Guanambi que preve a 
colaboragao para efetivagao do programa de 
regularizagao fundiaria, suas diligencias e 
feituras no que se refere a legalizagao de 
moradias para os municipes (Convenio 01 de 
04 de margo de 2021)

IDENTIFICAgAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
ClfiNCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEITO ~ IDCT, pessoa juridica 

de direito privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da 

Sociedade Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no 

Municipio de Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato 

representado por seu representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, 
portadora do RG n.° 18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente a Rua 09, 
S/N, Condormnio Eco SPA, Bairro Sao Sebastiao, no municipio de Guanambi-BA 
CEP: 46.430-000.

CONTRATADO: DIEGO GUILHERME LOPES RODRIGUES, inscrito no CPF sob o n° 
033.328.231-08, e no RG n° 13.067.888-03, ADMINISTRADOR e BACHAREL EM 
DIREITO, CASADO, residente e domiciliado a Rua Munique n° 474, Condominio 
Boulevard, Bairro Sao Sebastiao - Guanambi/BA, CEP: 46.430-000.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientificos, que se regera pelas cl&usulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAgAO FUNDIARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais n°. 13.019/ 2014 e 13465/2017 e pelo Decreto Municipal n°. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tem como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientificos correlates a suporte tecnico e jurldicos nos termos do Plano de Trabalho 
do PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. Termo de Convenio
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firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao presente 
contrato se constituindo parte integrante da presente avenga.

Paragrafo Unico. O CONTRATADO devera conduzir e executar os servigos 
dentro dos padroes tecnicos e principles gerais usualmente aceitos por profissionais nas de 
suporte tecnico e juridico, mediante a observancia de toda a legislagao aplicavel em vigor, 
utilizando sefinpre todos os esforgos para executa-los com a maxima qualidade e 
pontualidade, estabelecidos no Plano de Trabalho e cronograma anexos. Devendo 
desenvolver sua prestacao de servicos de forma livre, sem nenhuma determinacao de
horario, sem qualquer tipo de subordinacao com os prepostos da contratante.

DOS SERVigOS

CLAUSULA SEGUNDA- Os servigos contratados neste instrumento consistem na 
realizagao de compilagao de dados planialtimetricos e cadastrais; memoriais descritivos;
pareceres tecnicos e cientificos; georeferenciamento dos imoveis a serem regularizados e 
realizagao de diagndstico espacial dos imoveis envolvidos na execugao do PROGRAMA 
MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIArIA.

Paragrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional v&lido e 
apto para ttso, durante todo o periodo de vigencia deste instrumento;

Paragrafo Segundo. O contratado devera apresentar, no ato da assinatura do 
presente contrato, a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitida pelos orgaos responsaveis pela certificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro, sendo, ainda, respons&vel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigencia do presente pacto.

CLAUSULA TERCEIRA- Alem dos servigos estabelecidos na clausula anterior, o 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necessarias a implementagao do 
projeto, devendo tambem ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processes
utilizados na consecugao do servigo ora contratado.

CLAUSULA QUART A - DAS OBRIGAgOES

Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste 
instrumento, nao podendo o CONTRATADO utiliza-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) O CONTRATADO nao podera repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.
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c) Nao aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagao minima necessaria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;

d) Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo 
responsavel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autorizado 
pela CONTRATANTE.

e) Responder, na qualidade de fiel depositaria, por toda a documentagao que Lhe for 
entregue pela CONTRATANTE, ate devolugao, sob protocolo;

f) Devolver cada processo acompanhado de relatorio, laudo, fotos dos servigos 
prestados, conforme definido pela CONTRATANTE;

g) Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existencia de impedimento de ordem 
etica ou legal em servigo que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, 
imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motive justificado, a prestagao dos servigos que lhe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidos, quando solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a sofrer em decorrencia da prestagao dos servigos contratados, mesmo nos 
casos que envolvam eventuais decisoes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o 
exercicio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a orgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutuarios sobre quaisquer assuntos relatives a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar nem reproduzir, fora dos servigos contratados, os normativos, 
documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CONTRATANTE;

m) Nao utilizar qualquer dependencia ou equipamento da CONTRATANTE para a 
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
temporario, bem como apresentar relatdrio detalhado com balango das atividade 
realizadas.

o) O CONTRATADO responder a, ainda, pela observancia das Leis, Posturas e 
Regulamentos.

Paragrafo Primeiro. O descumprimento das obrigagoes acima ensejara aplicagao de 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, sem prejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Paragrafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagoes 
elencadas nesta Clausula, o CONTRATADO devera sanar o descumprimento em 
ate 20 (vinte) dias corridos, sob pena de incidir em multa diaria de 0,033% do valor 
da multa estabelecida no paragrafo primeiro ate a data do efetivo cumprimento da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:



a) Indicar os locals onde deverao ser prestados os servigos;
b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, parametros e servigos a serem executados em carater 

de colaboragao com o Parceiro Publico;
c) Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao 

dos servigos;
d) Fornecer todos os subsidies necessaries ao desempenho da atividade do 

CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentos pertinentes a 
adequada realizagao dos servigos correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabelecidas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRATANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Pela prestagao dos servigos acertados, o CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO o 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reals'), que serao pagos em 10 idezl parcelas ate o 7° dia util
de cada mes, iniciando no mes de abril de 2021,

Pardgrafo primeiro. O pagamento far-se-a mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrativo.

Pardgrafo Segundo - O pagamento ocorrera nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PIX, no BANCO AG 7950, C/C 140215: Banco Itau, Diego Guilherme 
Lopes Rodrigues. PIX: 77998014250 (telefone celularl.

Pardgrafo terceiro - Caso haja qualquer mora ou suspensao no repasse dos valores 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Publico e o 
CONTRATANTE, este informara imediatamente o CONTRATADO estipulando 
para reorganizagao dos pagamentos ou para suspensao da prestagao de servigos tecnicos e 
cientlficos.

as nuances

CLAUSULA SETIMA- DA RESCISAO IMOTIVADA

Caso o CONTRATADO queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo 
de motive relevante, nao obstante, a outra parte devera ser restitulda das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necess&rias para execugao do projeto, 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/2021 ate o dia 31/12/2021 e do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em 

qualquer situagao, nao se presumira a eventual existencia, ou se estabelecera a presungao de
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qualquer vinculo societario e ou empregaticio, ou obrigagoes de carater trabalhista e 
previdenciario entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao 
serao fiadoras das obrigagoes e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes inclusive nas esferas civil e 
penal.

CLAUSULA DECIMA - Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bem como dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusiva e indelegavel da parte culpada e causadora do prejuizo 
responder perante terceiros e a parte inocente, nas hipotese capazes de configurar impericia, 
imprudencia ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, 
se esta vier a ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Este contrato podera ser registrado no Cartdrio de 
Registro de Titulos e Documentos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para dirimir quaisquer controversias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de Margo de 2021

INSTFTUTO UNIFG- IDCT
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CONTRATADO
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CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVigOS TECNICOS E CIENTIFICOS

OBJETO: Prestagao de Servigos que envolvem 
atividades tecnicas e cientificas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Municipal de Guanambi que preve a colaboragdo 
para efetivagdo do programa de regularizagao 
fundidria, suas diligenciasefeiturasno quese refere 
a legalizagao de moradias para os municipes 
(Convenio 01 de 04 demargode 2021)

IDENTIFICAgAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA 
E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEITO - IDCT, pessoa juridica de direito 

privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da Sociedade 
Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no Municipio de 
Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato representado 
por sen representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, portadora do RG n.° 
18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente a Rua 09, S/N, Condominio Eco 
SPA, Bairro Sao Sebastiao, no municipio de Guanambi-BA CEP: 46.430-000.

CONTRAT ADO: Matheus Figueiredo Teixeira, pessoa fisica, casado, residente na rua Elisio 
Cardoso Guimaraes, n° 915, Morada Nova, no municipio de Guanambi, portador do CPF 
053.303.665-85 e do RG 1338222309, profissional de Engenharia Civil de registro nacional no 
conselho CREA - n° 051517715-6.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientificos, que se regera pelas clausulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAgAO FUNDIARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais n°. 13.019/ 2014 e 13465/2017 e pelo Decreto Municipal n°. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tem como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientificos correlates a area de Engenharia Civil pelo CONTRATADO a 
CONTRATANTE nos termos do Plano de Trabalho do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUNDIARIA, Termo de Convenio firmado entre a contratante e o 
Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao presente contrato se constituindo parte 
integrante da presente avenga.
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Paragrafo Unico. O CONTRATADO devera conduzir e executar os servigos 
dentro dos padroes tecnicos e princlpios gerais usualmente aceitos por profissionais nas da 
area da engenharia civil mediante a observancia de toda a legislagao aplicavel em vigor, 
utilizando sempre todos os esforgos para executa-los com a maxima qualidade e 
pontualidade, estabelecidos no Plano de Trabalho e cronograma anexos. Devendo 
desenvolver sua prestacao de servicos de forma livre, sem nenhuma determinacao de
horario, sem qualquer tipo de subordinacao com os prepostos da contratante.

DOS SERVigOS

CLAUSULA SEGUNDA- Os servigos contratados neste instrumento consistem na realizagao 
de compilagao de dados planialtimetricos e cadastrais; memoriais descritivos; pareceres 
tecnicos e cientxficos; georeferenciamento dos imoveis a serem regularizados e realizagao de 
diagnostico espacial dos imoveis envolvidos na execugao do PRO GRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUNDIArIA.

Paragrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional valido e 
apto para uso, durante todo o periodo de vigencia deste instrumento;

Paragrafo Segundo. O contratado devera apresentar, no ato da assinatura do 
presente contrato, a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitida pelos orgaos responsaveis pela certificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro, sendo, ainda, responsavel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigencia do presente pacto.

clAusula terceira- Alem dos servigos estabelecidos na clausula anterior, o 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necessarias a implementagao do 
projeto, devendo tambem ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processes 
utilizados na consecugao do servigo ora contratado.

clAusula quart a - das obrigacoes

Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste 
instrumento, nao podendo o CONTRATADO utiliza-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) O CONTRATADO nao podera repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.

c) Nao aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagao minima necessaria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;
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d) Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo 
responsavel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autorizado 
pela CONTRATANTE.

e) Responder, na qualidade de fiel depositaria, por toda a documentagao que Ihe for 
entregue pela CONTRATANTE, ate devolugao, sob protocolo;

f) Devolver cada processo acompanhado de relatorio, laudo, fotos dos servigos 
prestados, conforme definido pela CONTRATANTE;

g) Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existencia de impedimento de ordem etica 
ou legal em servigo que Ihe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motive justificado, a prestagao dos servigos que Ihe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidos, quando solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a sofrer em decorrencia da prestagao dos servigos contratados, mesmo nos casos 
que envolvam eventuais decisoes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o 
exercicio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a orgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutuarios sobre quaisquer assuntos relatives a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar nem reproduzir, fora dos servigos contratados, os normativos, 
documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CONTRATANTE;

m) Nao utilizar qualquer dependencia ou equipamento da CONTRATANTE para a 
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
temporario, bem como apresentar relatorio detalhado com balango das atividade 
realizadas.

o) O CONTRATADO respondera, ainda, pela observancia das Leis, Posturas e 
Regulamentos.

Paragrafo Primeiro. O descumprimento das obrigagoes acima ensejara aplicagao de 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, semprejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Par&grafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagoes 
elencadas nesta Clausula, o CONTRATADO devera sanar o descumprimento em ate 
20 (vinte) dias corridos, sob pena de incidir em multa diaria de 0,033% do valor da 
multa estabelecida no paragrafo primeiro ate a data do efetivo cumprimento da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Indicar os locais onde deverao ser prestados os servigos;



b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, parametros e servigos a serem executados em carater 
de colaboragao com o Parceiro Publico;

c) Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao dos 
servigos;

d) Fornecer todos os subsidies necessaries ao desempenho da atividade do 
CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentos pertinentes a 
adequada realizagao dos servigos correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabelecidas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRATANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA - DOPAGAMENTO

Pela prestagao dos servigosacertados,oCONTRAT ANTE pagaraao CONTRATADO o valor 
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reals'), que serao pagos em 10 (dez) parcelas ate o 7° dia util de
cada mes, iniciando no mes de abril de 2021.

Pardgrafo primeiro. O pagamento far-se-a mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrativo.

Pardgrafo Segundo - O pagamento ocorrera nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PIX, na Caixa Economica Federal AG 4697, C/C 22617-3, Favorecido: 
Matheus Figueiredo Teixeira. PIX: 77991019508

Pardgrafo terceiro - Caso haja qualquer mora ou suspensao no repasse dos valores 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Publico e o 
CONTRATANTE, este informara imediatamente o CONTRATADO estipulando as nuances 
para reorganizagao dos pagamentos ou para suspensao da prestagao de servigos tecnicos e 
cientificos.

clAusula setima- darescisAo IMOTIVADA

Caso o CONTRATADO queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo 
de motivo relevante, nao obstante, a outra parte devera ser restituida das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessarias para execugao do projeto, 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/2021 ate o dia 31/12/2021 e do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em 
qualquer situagao, nao se presumira a eventual existencia, ou se estabelecera a presungao de 
qualquer vinculo societario e ou empregaticio, ou obrigagoes de carater trabalhista e
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previdenciario entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao 
serao fiadoras das obrigagoes e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes inclusive nas esferas civil e 
penal.

CLAUSULA DECIMA - Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materials ou pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bem como dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusiva e indelegavel da parte culpada e causadora do prejuizo responder 
perante terceiros e a parte inocente, nas hipotese capazes de configurar impericia, imprudencia 
ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, se esta vier a 
ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Este contrato podera ser registrado no Cartorio de 
Registro de Titulos e Documentos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para dirimir quaisquer controversias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de Margo de 2021

INSTfrUTO UNIFG- IDCT

tlAjfiUxAA
CONTRATADO X

Testemunhas:

Nome: CRovii) ifC\ $OQ<aM 'Oounocjo Nome:
RG/CPF if0jRG/CPF QU. UQf.QgC - (3
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CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVigOS TECNICOS E CIENTIFICOS

OBJETO: Prestagio de Servigos que envolvem 
atimdades tecnicas e cientificas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Municipal de Guanambi que preve a colaboragdo 
para efetivagao do programa de regularizagdo 
fundidria, suas diligencias e feituras no que se 
refere a legalizagdo de moradias para os munidpes 
(Convenio 01 de 04 de margo de 2021)

IDENTIFICAgAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DSJSITTUTO UNTFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CIENCIA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEITO - IDCT, pessoa juridica 

de direito privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organiza^ao da 

Sociedade Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SALA B, Centro, no 

Municipio de Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato 

representado por seu representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, 
portadora do RG n.° 18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente k Rua 09, 
S/N, Condominio Eco SPA, Bairro Sao Sebastiao, no munidpio de Guanambi-BA 
CEP: 46.430-000.

CONTRATADO: OTACISIO GOMES TEMERA, CPF - 04470034533, RG 0939544504, 
PROFESSOR/ENGENHEIRO CIVIL, CASADO, CREA-BA 90024, RESIDENTE NA RUA 
AMELIA ALVES 273, ALTO DO CRUZEIRO, IBIASSUCE - BAHIA.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientificos, que se regera pelas clausulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDlARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais n°. 13.019/ 2014 e 13465/2017 e pelo Decreto Municipal n°. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tem como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientificos correlates a area de Engeriharia Civil pelo CONTRATADO 4 
CONTRATANTE nos termos do Plano de Trabalho do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUNDIArIA, Termo de Convenio firmado entre a contratante e o 
Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao presente contrato se constituindo parte 
integrante da presente avenga.
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Paragrafo (jnico. O CONTRATADO devera conduzir e executar os services 
dentro dos padroes tecnicos e principios gerais usualmente aceitos por profissionais nas da 
cirea da Engenharia Civil, mediante a observancia de toda a legislagao aplicavel em vigor, 
utilizando sempre todos os esforgos para executa-los com a maxima qualidade e 
pontualidade, estabelecidos no Plano de Trabalho e cronograma anexos. Devendo 
desenvolver sua prestacao de servicos de forma livre, sem nenhuma determinacao de
horario, sem qualquer tipo de subordina(^ao com os prepostos da contratante.

DOS SERVINGS

CLAUSULA SEGUNDA- Os servigos contratados neste instrumento consistem na realizagao 
de compilagao de dados planialtimetricos e cadastrais; memoriais descritivos; pareceres 
tecnicos e cientificos; georeferenciamento dos imoveis a serem regularizados e realizagao de 
diagnostico espacial dos imoveis envolvidos na execugao do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUND1ARIA.

Paragrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional vdlido e 
apto para uso, durante todo o periodo de vigencia deste instrumento;

Paragrafo Segundo. O contratado devete apresentar, no ato da assinatura do 
presente contrato, a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitida pelos 6rgaos responsaveis pela certificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro, sendo, ainda, responsavel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigencia do presente pacto.

clAusula terceira- Alem dos servigos estabelecidos na clausula anterior, o 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necesscirias a implementagao do 
projeto, devendo tambem ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processes 
utilizados na consecugao do servigo ora contratado.

clAusula ouarta - das obrigacoes

Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados tinica e exclusivamente para o fun estabelecido neste 
instrumento, nao podendo o CONTRATADO utiliza-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) O CONTRATADO nao podete repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.

c) Nao aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagao minima necessaria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;
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d) Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo 
responsevel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autorizado 
pela CONTRATANTE.

e) Responder, na qualidade de fiel depositaria, por toda a documentaqao que Ihe for 
entregue pela CONTRATANTE, ate devolu^ao, sob protocolo;

f) Devolver cada processo acompanhado de relatorio, laudo, fotos dos servigos 
prestados, conforme definido pela CONTRATANTE;

g) Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existencia de impedimento de ordem 
etica ou legal em servigo que Ihe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, 
imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motivo justificado, a prestagao dos servigos que Ihe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidos, quando solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a sofrer em decorrencia da prestagao dos servigos contratados, mesmo nos 
casos que envolvam eventuais decisoes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o 
exercicio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
sohdariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a 6rgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutucirios sobre quaisquer assuntos relatives a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar nem reproduzir, fora dos servigos contratados, os normativos, 
documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CONTRATANTE;

m) Nao utilizar qualquer dependencia ou equipamento da CONTRATANTE para a 
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
temporario, bem como apresentar relatbrio detalhado com balango das atividade 
realizadas.

o) O CONTRATADO responderd, ainda, pela observancia das Leis, Posturas e 
Regulamentos.

Paragrafo Primeiro. O descumprimento das obrigagoes acima ensejara aplicagao de 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, sem prejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Paragrafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagoes 
elencadas nesta Clausula, o CONTRATADO devera sanar o descumprimento em 
ate 20 (vinte) dias corridos, sob pena de incidir em multa diaria de 0,033% do valor 
da multa estabelecida no paragrafo primeiro ate a data do efetivo cumprimento da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Indicar os locals onde deverao ser prestados os servigos;
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b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, parametros e servigos a serem executados em car&ter 
de colaboragao com o Parceiro Publico;

c) Notificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao 
dos servigos;

d) Fomecer todos os subsidies necessaries ao desempenho da atividade do 
CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentos pertinentes a 
adequada realizagao dos servigos correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabeleddas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRATANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA- DOPAGAMENTO

Pela prestagao dos servigos acertados, o CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO o 
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reals'), que serao pagos em 10 (dez) parcelas ate o 7° dia
util de cada mes, iniciando no mgs de abril de 2021.

Paragrafo primeiro. O pagamento far-se-fi mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrativo.

Paragrafo Segundo - O pagamento ocorrera nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PIX, no BANCO DO BRASIL AGENOA 2109-1 CC 16304-X; 
Favorecido: Otacisio Gomes Teixeira (ntimero PIX - CPF - 04470034533)

Paragrafo terceiro - Caso haja qualquer mora ou suspensao no repasse dos valores 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Publico e o 
CONTRATANTE, este informar4 imediatamente o CONTRATADO estipulando as nuances 
para reorganizagao dos pagamentos ou para suspensao da prestagao de servigos tecnicos e 
cientificos.

clAusula setima- da rescisao imotivada

. Caso o CONTRATADO queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo 
de motive relevante, nao obstante, a outra parte deverd ser restituida das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materials, dentre outras necessarias para execugao do projeto, 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

clAusula oitava - do prazo

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/2021 ate o dia 31/12/2021 e do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em 
qualquer situagao, nao se presumira a eventual existenda, ou se estabelecera a presungao de 
qualquer vinculo societdrio e ou empregaticio, ou obrigagoes de carater trabalhista e.
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previdenciario entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao 
serao fiadoras das obrigagoes e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes inclusive nas esferas civil e 
penal.

CLAUSULA DECIMA - Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bem como dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusive e indelegdvel da parte culpada e causadora do prejuizo 
responder perante terceiros e a parte inocente, nas hipdtese capazes de configurar impericia, 
imprudencia ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, 
se esta vier a ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PR1MEIRA Este contrato podera ser registrado no Cartorio de 
Registro de Titulos e Documentos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para didmir quaisquer controversies oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de Margo de 2021

O UNEFG- IDCTINS'

CONTRATADO

Testemunhas:

lAQ SjoQJ\JA Cbu/u3cA, Nome:

Rg/cpfo^. (igiQez-tg
Nome:

RG/CPF qoJ6<W9H-2>-S
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CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS TECNICOS E CIENTIFICOS

OBJETO: Prestagao de Servigos que envolvem 
atividades tecnicas e cienttficas no Convenio 
celebrado entre IDCT/UNIFG e Prefeitura 
Municipal de Guanambi que preve a colaboraguo 
para efetivagdo do programa de regularizagdo 
fundidria, suas diligencias efeituras no que se refere 
a legalizagdo de moradias para os municipes 
(Convenio 01 de04 demargo de 2021)

IDENTIFICAgAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: INSTITUTO UNEFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA 
E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEITO - IDCT, pessoa juridica de direito 

privado, entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da Sociedade 
Civil, com sede na Rua Vasco da Gama, n.° 317, SAL A B, Centro, no Municipio de 
Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, neste ato representado 
por seu representante legal, Sr.a Daiana Melo Nogueira Prates, portadora do RG n.° 
18945617. CPF n.° 984.242.115-53, casada, residente a Rua 09, S/N, Condominio Eco 
SPA, Bairro Sao Sebastiao, no municipio de Guanambi-BA CEP: 46.430-000.

CONTRATADO: Thomas Leonardo Marques de Castro Leal, 029.285.975-90, 9514567-25, 
Engenheiro Ambiental, Registro 513108114 CREA-BA, Solteiro, Travessa Euclides da 
Cunha, 79 - Centro.

As partes acima identificadas tern, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagao 
de Servigos tecnicos e cientificos, que se regera pelas clausulas seguintes, pelos termos do 
Convenio firmado entre a contratante e o Municipio de Guanambi para a execugao do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAgAO FUNDIARA, pelo que preconiza as Leis 
Federais n°. 13.019/ 2014 e 13465/2017 e pelo Decreto Municipaln°. 514/ 2019

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente contrato tem como OBJETO a prestagao de servigos 
tecnicos e cientificos correlates a area de Engenharia Ambiental pelo CONTRATADO a 
CONTRATANTE nos termos do Plano de Trabalho do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUNDIArIA, Termo de Convenio firmado entre a contratante e o 
Municipio de Guanambi e cronograma anexos ao presente contrato se constituindo parte 
integrante da presente avenga.
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Paragrafo Unico. O CONTRATADO devera conduzir e executar os servigos 
dentro dos padroes tecnicos e principios gerais usualmente aceitos por profissionais nas da 
area da Engenharia Ambiental, mediante a observanciade toda a legislagao aplicavel em vigor, 
utilizando sempre todos os esforgos para executa-los com a maxima qualidade e 
pontualidade. estabelecidos ho Plano de Trabalho e cronograma anexos. Devendo 
desenvolver sua prestacao de servicos de forma livre, sem nenhuma determinacao de
horario, sem qualquer tipo de subordinacao com os prepostos da contratante.

DOS SERVigOS

CLAUSULA SEGUNDA- Os servigos contratados neste instrumento consistem na realizagao 
de compilagao de dados planialtimetricos e cadastrais; memoriais descritivos; pareceres 
tecnicos e cientificos; georeferenciamento dos imoveis a serem regularizados e realizagao de 
diagnostico espacial dos imoveis envolvidos na execugao do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REGULARIZACAO FUN PI ARIA.

Paragrafo Primeiro. O contratado devera manter o registro profissional valido e 
apto para uso, durante todo o periodo de vigencia deste instrumento;

Paragrafo Segundo. O contratado devera apresentar, no ato da assinatura do 
presente contrato, a Certidao de registro, regularidade e quitagao e/ ou demais 
documentos emitidos pelos orgaos responsaveis pela certificagao destes, MET, CREA, 
CAU, OAB ou outro, sendo, ainda, responsavel, pela manutengao da regularidade 
cadastral durante a vigencia do presente pacto.

CLAUSULA TERCEIRA- Alem dos servigos estabelecidos na clausula anterior, o 
CONTRATADO prestara tambem as informagoes tecnicas necessarias a implementagao do 
projeto, devendo tambem ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processes 
utilizados na consecugao do servigo ora contratado.

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGAgOES

Sao obrigagbes e responsabilidades do CONTRATADO:

a) Os servigos e as informagoes tecnicas especificas utilizadas na consecugao do projeto 
deverao ser utilizados unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste 
instrumento, nao podendo o CONTRATADO utiliza-los para outros projetos que por 
ventura esteja desenvolvendo.

b) O CONTRATADO nao podera repassar as informagoes tecnicas relativas aos servigos 
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a 
implementagao do projeto.

c) Nao aceitar demandas nas quais estejam faltando documentagao minima necessaria 
para a realizagao dos servigos ou em que estejam impedidas de atuar;

d) Entregar a CONTRATANTE os trabalhos tecnicos efetuados assinados pelo 
responsavel tecnico pela elaboragao do servigo devidamente habilitado/autonzado 
pela CONTRATANTE.



e) Responder, na qualidade de fiel depositaria, por toda a documentagao que Lhe for 
entregue pela CONTRATANTE, ate devolugao, sob protocolo;

f) Devolver cada processo acompanhado de relatorio, laudo, fotos dos servigos 
prestados, conforme definido pela CONTRATANTE;

g) Comunicar por escrito a’ CONTRATANTE a existencia de impedimento de ordem etica 
ou legal em servigo que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, imediatamente;

h) Nao recusar, salvo por motive justificado, a prestagao dos servigos que lhe forem 
encaminhados;

i) Esclarecer prontamente A CONTRATANTE as questoes relativas aos trabalhos 
desenvolvidos, quando solicitada.

j) Responder perante A CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao que 
venha a sofrer em decorrencia da prestagao dos servigos contratados, mesmo nos casos 
que envolvam eventuais decisoes judicials, assegurando a CONTRATANTE o 
exercicio do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;

k) Nao se pronunciar em nome da contratante a orgaos da imprensa ou clientes, agentes 
promotores, mutuarios sobre quaisquer assuntos relatives a sua atividade, bem como 
sobre os servigos a seu cargo;

l) Nao utilizar nem reproduzir, fora dos servigos contratados, os normativos, 
documentos e materials encaminhados ou divulgados pela CONTRATANTE;

m) Nao utilizar qualquer dependencia ou equipamento da CONTRATANTE para a 
prestagao de servigos que nao sejam o objeto do presente contrato;

n) Comunicar com antecedencia minima de 15 (quinze) dias o pedido de afastamento 
temporario, bem como apresentar relatorio detalhado com balango das atividade 
realizadas.

o) O CONTRATADO respondera, ainda, pela observancia das Leis, Posturas e 
Regulamentos.

Paragrafo Primeiro. O descumprimento das obrigagoes acima ensejara aplicagao de 
multa de 15% (quinze por cento), por infragao, sem prejuizo de rescisao por parte da 
CONTRATANTE e das medidas juridicas cabiveis.
Paragrafo Segundo. No caso de descumprimento de quaisquer das obrigagoes 
elencadas nesta Clausula, o CONTRATADO devera sanar o descumprimento em ate 
20 (vinte) dias corridos, sob pena de incidir em multa diaria de 0,033% do valor da 
multa estabelecida no paragrafo primeiro ate a data do efetivo cumprimento da 
obrigagao;

CLAUSULA QUINTA - Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Indicar os locals onde deverao ser prestados os servigos;
b) Dialogar sobre as etapas, fluxos, parametros e servigos a serem executados em carater 

de colaboragao com o Parceiro Publico;
c) N otificar o CONTRATADO sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao dos 

servigos;
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d) Fornecer todos os subsidies necessaries ao desempenho da atividade do 
CONTRATADO, encaminhando e compartilhando os documentos pertinentes a 
adequada realizagao dos servigos correspondentes;

e) Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabelecidas neste contrato, 
considerando as nuances que envolvem o repasse financeiro descrito no Convenio 
01/21 celebrado entre a CONTRATANTE e o Parceiro Publico (Prefeitura Municipal 
de Guanambi-BA).

CLAUSULA SEXTA - DOPAGAMENTO

Pela prestagao dos servigos acertados, o CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO o valor 
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reals'), que serao pagos em 10 (dezl parcelas ate o 7° dia util de
cada mes, iniciando no mes de abril de 2021.

Pardgrafo primeiro. O pagamento far-se-a mediante de apresentagao de nota fiscal a 
ser encaminhada por e-mail ao Gerente Administrative.

Pardgrafo Segundo - O pagamento ocorrera nas datas acima estabelecidas e serao 
creditados, mediante PIX, no BANCO Nu Pagamentos S.A. AG 0001, C/C. 7766752-4, Thomas 
Leonardo Marques de Castro Leal. (77991105142’).

Pardgrafo terceiro - Caso haja qualquer mora ou suspensao no repasse dos valores 
acima identificados causado por tramites que envolvem o Parceiro Publico e o 
CONTRATANTE, este informara imediatamente o CONTRATADO estipulando as nuances 
para reorganizagao dos pagamentos ou para suspensao da prestagao de servigos tecnicos e 
cientificos.

CLAUSULA SETIMA- DARESCISAOIMOTIVADA

Caso o CONTRATADO queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo 
de motivo relevante, nao obstante, a outra parte dev era ser restituida das despesas que possa 
ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessarias para execugao do projeto, 
acrescida de multa de 30% do valor total do servigo.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

A duragao do presente contrato sera do dia 05/03/2021 ate o dia 31/12/2021 e do dia 
estabelecido nos termos do cronograma e piano de trabalho anexos.

CLAUSULA NONA- Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em 
qualquer situagao, nao se presumira a eventual existencia, ou se estabelecera a presungao de 
qualquer vinculo societario e ou empregaticio, ou obrigagoes de carater trabalhista e 
previdenciario entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao 
serao fiadoras das obrigagoes e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada 
sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes inclusive nas esferas civil e 
penal.
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CLAUSULA DECIMA - Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e 
danos, materials ou pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bem como dos 
profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos alunos ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusiva e indelegavel da parte culpada e causadora do prejuizo responder 
perante terceiros e a parte inocente, nas hipotese capazes de configurar impericia, imprudenda 
ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, se esta vier a 
ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora do dano.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Este contrato podera ser registrado no Cartorio de 
Registro de Titulos e Documentos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Para dirimir quaisquer controversias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guanambi -Bahia.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guanambi, 05 de Margo de 2021

O UNIFG- IDCT

CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:^Oa^sAC. Chu/yooC) Nome: l/o,ru^a Al-y^o^rJa,

RG/CPFRG/CPF U91.QG6- *3
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{EJRua Santa Catarina, 399 • Bairro 8e!a Vista • Cuanambi-BA
C.E.P.: 46430-000 

IS idctsemiarido@gmailt:om

INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOtVIMENTO DA 
ClENCIA £ TECNOLOGIA DO SEMlARIDO 6RASILEIRO

Guanambi, 15 de junho de 2021.

Oficio n° 02/2021

De: Institute UNIFG para o Desenvolvimento da Cieneia e Tecnologia do Semiari^ECEBIDO 
Brasileiro - IDCT.
Para: Preteito Municipal de Guanambi

mOi iQffiJI
‘ORARiO:

Excelentfssimo Sr. Prefeito Nilo Augusta Moraes Coelho,

Assunto: Prestagao de contas do Termo de Convenio n° 01/2021, parcela n° 1.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, encaminhar a prestagao de contas do Termo de 
Convenio firmado com o Municipio de Guanambi (Secretaria Municipal de 
Planejamento), da parcela de numero 1, que totaliza o valor de R$ 12.400,00 (doze 
mil e quatrocentos reais), reeebida no dia 17 de maio de 2021, referente ao mes de 
margo de 2021.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposigao atraves do e-mail 
idctsemiarido@Qmail.com ou telefone (77) 99852-5637, com o responsavel Wagner 
Ricca Damasceno.

Atenciosamente,

Wagner Ricca Damasceno
Diretor Administrative e Financeiro

d23*

I r
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GJRua Santa Catarina, 399 - Bairro Bela Vista • Guanambi-BA
C.E.P- A6A30-000 

(El idctsernlaridog&gmail.com

instituto unifg para o desenvolvimento da 
ciEncia e tecnologia do semiArido brasileiro

Guanambi, 15 de junho de 2021.

DECLARACAO DE APLICACAO DE RECURSOS

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto UNIFG para o 
Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido Brasileiro - IDCT, situado na 
Rua Santa Catarina, n° 339, bairro Bela Vista, Munieipio de Guanambi - Bahia, inscrito 
no CNPJ sob o numero 34.236.545/0001-13, DECLARO que os recursos referente a 
parcela de numero 1 dp Termo de Convenio n° 01/2021, foram rigorosamente 
aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Wagner Ritfca Damascene
Diretor Administrative e Financeiro

......^8
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S Pua Santa Catarina, 399 * Bairro Beta Vesta • Cuanambi-BA
C Jr.Pj 46430-000 

■ klctsemi&f ido^gmaiLcom

INSTfTUTO UNIFO PARA O OESENVOIV1M ENTO OA 
OENCtA E TECNOlOGiA DO SEMWRIEX) BRAStLBRO

RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

N0 da Parceria:
Termo de Gonvenio 01/2021

Periodo de execu^ao: 
Anode 2021

Periodo de vigencia: 
25/02/2021 a 31/12/2021

Nome da Organiza?So: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLV1MENTO DA CltNClA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO -
IDCT

Nome do Drgdo Repassador:
Prefeitura Municipal de Guanambi-Bahia

CNPdn°:
34.236.545/0001-13

Telefone: (77)99852-2537 
E-mail: idctsemiarido@gmail.com

Objeto da Parceria:
Colaborafaono que compreende oProgramaMunicipaldeRegulariza9aoFundiaria,suastbligencias efeiturasno queserefere alegalizafaodemoradias 
para os municipes, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, com o intuito de contribuir e efetivar 396es descritas na lei 13.465 de 
11/07/2017 e-no dccreto municipal n° 514/2019.

1 Relatorio - execuedode metas:
A90CS que compreendem o Programa Municipal de Regulariza^do Fundi4ria, suas diligencias e feituras no que se refere a legaliza^ao de moradias para os 
municipes.

1.1 AeSes programadas (de acordo com o Plano de Trabalho):
a) Seleeao, agregafao e capacitafao da equipe de Regularizafao Ftmdiaria;
b) CompilafSo de dados planialtimdtricos e cadastrais do Loteamento Boa Vista;
c) Georreferenciamento dos imdveis a sercm regularizados no Loteamento Boa Vista;
d) IdentificafSo, em planta, das matriculas ou transcrifdes dos imoveis informais do Loteamento Boa Vista; 
c) Rcaliza(So de diagnostico especial e ambiental dos imbveis e seus entomos;
i) Classiiicaedo da irea a partir da zonificaipdo urbanistica;
g) ElaborafSo de diagn6stico sobre possiveis mtervenfdes urbanisticas (infraestrutura, mobilidrios, mobilidade urbana e equipamentos urbanos);
h) Elaboraedo de memorial descritivo dos hndveis cadastrados e identificados nos projetos de intervengoes urbanisticas;
i) Auxilio na elaboragao de parecer juridico para ser apreciado e reierendado pela Procuradoria Municipal de Guanambi.

1.2 Agoes executadas (implantagao do projeto, comparando-.se o previsto no Plano de Trabalbo aprovado com o efeth amente cxccutado):
a) Selegdo, agregagdo e capacitagSlo da equipe de RegularizagSo Fundiaria;
b) Comptlagdo & dados planialtimetricos e cadastrais do Loteamento Boa Vista;
c) Georreferenciamento dos imdveis a serem regularizados no Loteamento Boa Vista;
d) IdenlificagSo, em plants, das matriculas ou &anscrigdes dos imdveis’informais do Loteamento Boa Vista;
e) Realizacdo de diagndstico especial e ambiental dos imdyeis e sens entomos;
f) ClassificagSo da area a partir da zonificagao urbanistica;
g) Elaboragao de diagndstico sobre possiveis intervengoes urbanisticas (infraestrutura, mobiliarios, mobilidade urbana e equipamentos urbanos);
h) Elaboragao de memorial descritivo dos imdveis cadastrados e identificados nos projetos de intervengoes urbanisticas;
i) Auxtlio_naelabo_rag5o de_parecer juridico para ser apreciado e_referendado.pelaProeuradoria_Municipal de Guanambi.

U Alcance dos objetivos (os benefidos alcangados pelo publico alvo, rcssaltando as metas alcangadas, a populagao bencficiada e descrigao do 
alcance social por meio de indicadores comparatfvos entre a situagao anterior, durante^ posterior a implantag3o do projeto):
Em resume: compilagSo de dados geograficos, espaciais, cadastrais e sociais do Loteamento Boa Vista; estudos tecuicos e cientificos do Loteamento Boa 
Vista; capacitagao esclarecimentose orientagoesdosmembrosque integramaCotnissao deRfiguiarizagaoFuDdiiria; apoio juridico,t6cnico(engenhariae 
arquitetura); apreciagao dos dados de campo e dados sociais; criagdo de metodologia especifica para adequagao e compatibilidade legal dos instrumentos 
necessaries para viabilizagao da Regularizagao Fundiaria

1.4 Conclnsao (fazer uma conclusio descrevendo se o objetivo proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidadc):
As agdes estdosendo executadas conforme previsto inicialmente e sendo acompanhadas seinanalmente pelos membros da Comtssao de Regularizagao 
Fundiaria, que 6 legalmente a responsive! por listar as agdes e coletar os dados sociais. Salienta-se que apesar das parcelas de pagamento em atraso, a 
equipe tecnica do IDCT n3o se ausentou das suas responsabilidades, atentando-se para as agoes e atividades necessarias para o cumprimento do que foi 
estabelecido no Termo de Convenio 01/2021.

mailto:idctsemiarido@gmail.com


GK
U-

Jusdficativa de atrasos e/on a^ues nao cumpridas:
As a0es foram integralmente executadas, conforme previsto era planqamento colaborativo com o parceiro publico. Expoe-se que hd cm aberto 02 (duas) 
parcel as que n3o foram repassadas pelo ente publico e estao vmculadas aoTenno de Convenio 01/2021. Registra-se: abril/21 emaio/21.

Nome do Presidente on representante legal:
WAGNER RICCA DAMASCENO

Assinatura do Presidente on representante
legal:Data:

15/06/2021



■ Rua Santa Catarina, 399 - Bairro Beta Vista * Guana mbi-BA
C.E.P.: 46430-000 

BWctsemiarkJo^gmailxom

IMSTITUTO UNtPG PARA O DESENVOtViM ENTO OA 
OtNOA E TECNOLOGiA DO SEMIARtDOBRASflBRO

RELACAO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUiDOS

N° da Parceria:
Termo de Convfinio 01 /2021

Perfodo de vigSncia: 
25/02/2021 a 31/12/2021

Perfodo de erecufao: 
Anode 2021

Nome da OrgaoizafSo: mSHTUTO UNI1-G PARA O DHSENVOLV1MHNTO DA C1HNCIA H TECNOLOGIA DO SfMlARIDO BRASILKIRO - IDCT

Nomedo OrggoRepassadon 
Prefeitura Municipal de Guanambi-Bahia

CNPJ n°: 
34.236.545/0001-13

Telefone: (77) 99852-2537 
E-mail: idctsemiarido@gmail.com

Valor em R$Documento Especifica?3o de bens Quantidade

Tipo UnitdrioNiimero Data Total

NAO HOUVE NAO HOUVE

TOTAL:

Total acumulado (a ser preenchido quando a organiza^o utilizar mais de uma folha dessa tabela):

Nome do Presidcnte ou representante 
legal:

WAGNER RICCA DAMASCENO

Assinatura do Prcsidentc ou representante legal:
Data:

15/06/2021 u
&

j

mailto:idctsemiarido@gmail.com
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■ Rua Santa Catarina, 399 * Bairro Bela Vista * Guanambi-BA
CJE.PJI 46430-000 

■ idetseiniafkio^gmalLeom
fNSTHUTO UNIFG PARA O DESENVOtVJMENTO DA 

CffikClA £ TECNOLOGiA DO SEMlARtDO 6RASft£iRO

BALANCETE DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS

Unidade Gestora: INSTITUTO UNIFG PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA Cl^NCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEIRO - IDCT Ordenador da despesa: WAGNER RICCA DAMASCENO

M6s: N° do Termo de Parceria: 
Termo de Convfinio 01/2021

VigSncia da parceria: 
25/02/2021 A 31/12/2021

Valor da parcela (s):
R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)

Data de depisito: 
17/05/2021

Ano:
2021

N0 da parcela: Data fim: 
09/06/2021MARCO 01

Entidade: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClfeNCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEIRO - EX Telcfone (s): (77) 99852-5637 / 99182-2211 E-mail: idctsemiarido@gmail.com

E-mail: idctsemiarido@gmail.comTelefone (s): (77) 99852-5637Responsdvel: DAYANA MELO NOGUEIRA

DOCUMENTOS FORNECEDORES DESPESAS RECEITASRECEITAS DESPESAS

Repassador Repassador Recebedor Recebedor
CNPJ/CPF do 
Fomecedor

Item do Plano de 
Aplica?ao

Dados do contrato 
e/ou licita^So

Data da Nota 
Fiscal/recibo

Nome do 
Fomecedor

DescrifiSo/
despesaMeta/etapa N° da Nota Fiscal OperafUo bancaria

R$ 12.400,00

RS 400,00 
(quatrocentos 

reais)

Estigio nlo 
obrigatArio 
(parcela 01)

ANA LUtZA 
LEAO COTRIM

lote 13105 
doc52.401

Estigio nSo 
obrigatArio01/01 24/05/2021 075.892.765-70

ASSUCENA
MONNA
PESSOA

RODRIGUES

Est&gio nlo 
obrigatArio 
(parcela 01)

RS 400,00 
(quatrocentos 

reais)
Estlgio nlo 
obrigatArio

lote 13105 
doc 52.40201/01 24/05/2021 074.751.195-05

RS 400,00 
(quatrocentos 

reais)

BRENO
brandAo
BARRETO

Estigio nlo 
obrigatArio 
(parcela 01)

lote 13105 
doc 52.405

Estlgio nlo 
obrigatArio01/01 24/05/2021 065.425.475-33

DAVIDA
padcAo
SANTOS

Estlgio nlo 
obrigatArio 
(parcela 01)

R$ 400,00 
(quatrocentos 

reais)
Estlgio nlo 
obrigatArio

lote 13105 
doc 52.40601/01 076.133.635-4624/05/2021

Estlgio nlo 
obrigatArio 
(parcela 01)

RS 400,00 
(quatrocentos 

reais)
Estlgio nlo 
obrigatArio

lote 13105 
doc 52.407

ELLEN LUISA 
ANJOS SILVA01/01 24/05/2021 076.314.745-16

EYLLA
GABRIELA
DANTAS

magalhAes

Estlgio nlo 
obrigatArio 
(parcela 01)

RS 400,00 
(quatrocentos 

reais)
Estlgio nlo 
obrigatArio

lote 13105 
doc 52.40324/05/202101/01 087.931.415-05

e

mailto:idctsemiarido@gmail.com
mailto:idctsemiarido@gmail.com


EslSgio nao 
obrigatorio 
(parcel a 01)

R$ 400,00
(quatrocentos

reals)

Estagio mo 
obiigatdrio

JURACIFABJA 
GOUTO JUNIOR

lote 13105 
doc 52.404

24/05/2021 070.377.385-2201/01

JUSQARA 
MARTINS DE 

MELOE SOUZA

Estagio nSo 
obrigatorio
(parcel a 01)

R$ 400,00 
(cjuatrocentos 

reals)

Estagio nao 
obngatono

lote 13105 
doc 60.901

09/06/202101/01 992.812.525-20

LAtt-AHANNA
counNHo

FERNANDES

Estagio nao 
obrigatorio 
(paicda 01)

R$ 400,00 
(quatrocentos 

reals)

Estagio nao 
obrigatorio

lote 13105 
doc 52.501

25/05/202101/01 013.369.515-83

LETICIA
FERREIRA

CRUZ

Estagio nao 
obiigatdrio 
(parcels 01)

R$ 400,00 
(quatrocentos 

reals)

Estagio nao 
obrigatorio

lote 13105 
doc 52.502

01/01 25/05/2021 036.362.051-61

LUIZA 
CAROUNA 

MORAIS LEAL

Est5gio nao 
obiigatdrio 
(parcela 01)

RS 400,00 
(quatrocentos 

reals)

Estagio nao 
obrigatorio

lote 13105 
doc 52.504

01/01 25/05/2021 474.788.318-50

SAMUELL 
RUAN SILVA 

FERREIRA

Estagio nao 
obrigatdrio 
(parcela 01)

R$ 400,00 
(quatrocentos 

reals)

Estagio nao 
obrigatorio

lote 13105 
doc 52.503

01/01 25/05/2021 059.802.135-38

CARLOS
MAGNO
SANTOS

CLEMENTE

Prestiifao de 
services 

(parcela 01)

R$ 1.200,00 
(ummil e 

dqzentos reals)

Fresiayao de 
Serai, os

2021100
(RI000001

lote 13105 
doc 52.701

01/01 21/05/2021 064.698.066-19

DEBORAH
MARQUES
PEREIRA

CLEMENTE

Prcstafao de 
servifos 

(parcela 01)

RS 1.200,00 
(um mil e 

duzentos reals)

Pre'stafaq de 
Sbrvjijos

2021100
00000001

lote 13105 
doc 52.801

20/05/2021 014.773.036-8501/01

DEINNABRUNA
PEREIRA
BATISTA

PrestSf ao de 
servisos 

(parcela 01)

RS 1.200,00 
(ummil e 

duzentos reals)

Rre'sta^ao de 
Sfervi9os

2021100
00000001

lote 13105 
doc 53.101

31/05/202101/01 058.145.065-55

DIEGO
guilherMe

LOPES
RODRIGUES

Prestafao de 
senioos 

(parcela 01)

RS 400,00 
(quatrocentos 

reals)

Fiesta 9;lo de 
Sfcrvi9GS

2021100
0,0000001

lote 13105 
doc 52.505

28/05/202101/0) 033.328.231-08

<0@MATHEUS
FIGUEIREEO

TEIXEIRA

Prestaiao de 
servi90s 

(parcela 01)

RS 1.200,00 
(ummile 

duzentos reais)

2O211O0
00000001

Pttstaeaq de 
sfervieos

lote 13105 
doc 52.601

21/05/2021 053.303.665-8501/01

OTACISIQ
GOMES

TEIXEIRA

RS 1.200,00 
(ummil e 

duzentos reais)

Prestafao de 
serV^os 

(parcela 01)

Fiesta 9 aq de 
servifos

2021100
00000001

lote 13105 
doc 52.602

Ol/Oj 21/05/2021 044.700.345-33

e
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THOMAS 
LEONARDO 

MARQUES DE 
CASTRO LEAL

Prestii^ao de 
serviyos 

(parcela 01)

RS 1.200,00 
(ummil e 

diizentos reals)

lote 13105 
doc 52.702

2021100
00000001

Pfestafao de 
services01/01 21/05/2021 029.285.975-90

R$ 12.400,00 
(doze mil e 

quatrocentos 
reals)

RS 12,400,00 
(doze mil e 

quatrocentos 
reais)

TOTAL GERAL:

Guanambi-Bahia, 15/06/2021.

RS 0,00 (zeroi reais)RS 0,00 (zero,reais)SALDO FINAL:

i

I
Tesoureiio

Wagner Ricca Dnmasceno
'-'Presidentc

, Dayana Melo Nogucira
'^'RcspOhsavel 

Dayana Melo Nogueira
» Contador 

lone Suely Sampaio

3#
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15/07/2021 Banco do Brasil
y-

G336150444000456012 
15/07/2021 06:26:43Consultas - Extrato de conta correnteCmppfs*

Cliente - Conta atual

923-7Agenda

Conta corrente 55500-2 INSTITUTO O D C TECNOLOG 
Periodo do 
extrato de 17 / 05 / 2021 ate 09 / 06 / 2021

Langamentos

Dt. Dt. Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldobalancete movimento 
04/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.975,74 C
17/05/2021 0923 99015 550.923.000.017.972 12.400,00 0 15.375,74 C870 Transferencia recebida

17/05 0923 17972-8 PREF MUN DE GU

24/05/2021 0000 13105 52.401144 PIX - Enviado -400,00 D
24/05 17:53 ANA LUIZA LEAD COTRIM

24/05/2021 0000 13105 52.402 .400,00 0144 PIX - Enviado

24/05 17:54 Assucena Monna Pessoa Rodr

24/05/2021 1 0000 13105 52.403 ' -400,00 D144 PIX - Enviado

24/05 17:57 EYLLA GABRIELA DANTAS MAGA

000024/05/2021 13105 52.404144 PIX-Enviado -400,00 D
24/05 17:58 Juraci Faria Couto Junior •

52.40524/05/2021 0000 13105 400,00 D144 PIX - Enviado

24/05 17:58 Breno BrandSo Barreto '

24/05/2021 0000 13105 52.406 ...400,00 D144 PIX - Enviado

24/05 17:59 DAVI DA PAIXAO SANTOS

24/05/2021 131050000 144 PIX - Enviado 52.407 400,00 D 12.575,74 C
24/05 17:59 ELLEN LUISA ANJOS SILVA

25/05/2021^ 0000 13105 52.501144 PIX - Enviado 400,00 D
25/05 08:38 LAILA HANNA COUTINHO FERNA

0000 52.50225/05/2021 13105 144 PIX - Enviado .400,00 D
25/05 08:39 Letida ferreira cruz

25/05/2021 ■ 0000 13105 144 PIX - Enviado 52.503 -400,00 D
25/05 08:39 Samuell Ruan Silva Ferreir

25/05/2021 0000 13105 52.504 400,00 D144 PIX - Enviado

25/05 08:40 LUIZA CAROLINA MORAIS LEAL

52.50525/05/2021 0000 13105 400,00 D144 PIX - Enviado

25/05 08:40 DIEGO GUILHERME L RODRIGUE

0000 13113 801.441.400.059.92225/05/2021 23,76 D258 PIX - Enviado

Tar. agrupadas - ocorrenda 24/05/2021 
258 PIX-Enviado

Tar. agrupadas - ocorrenda 25/05/2021 
500 Tarifa Renovagao Cadastro 
Cobranga referente 05/05/2021 
144 PIX - Enviado 
26/05 08:24 MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIR

l
25/05/2021 0000 13113 831.451.201.165.228 15,84 D

25/05/2021 0000 13113 851.450.800.030.002 52,35 0 10.483,79 C

26/05/2021 • 0000 13105 52.601 .1.200,00 0

26/05/2021 0000 13105 144 PIX-Enviado 52.602 -1.200,00 D
26/05 08:24 OTACISIO GOMES TEIXEIRA

26/05/2021 0000 13113 258 PIX - Enviado

Tar. agrupadas - ocorrenda 26/05/2021 
13105 144 PIX - Enviado

831.461.200.053.897 10,00 D 8.073,79 C

27/05/2021 0000 52.701 -1.200,00 0



15/07/2021
P

Banco do Brasil

27/05 08:07 CARLOS MAGNO SANTOS CLEMENV

27/05/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado

27/05 08:07 Thomas Leonardo Marques de 
258 PIX - Enviado

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 
144 PIX - Enviado

28/05 09:00 DEBORAH MARQUES PEREIRA

52.702 J .200,00 D

27/05/2021 0000 13113 831.471.200.067.403 20,00 D 5.653,79 C

28/05/2021 0000 13105 52.801 J .200,00 D

28/05/2021 0000 13113 258 PIX - Enviado 861.481.300.001.799 10,00 D 4.443,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021 
144 PIX - Enviado31/05/2021 0000 13105 53.101 1.200,00 0 3.243,79 C
29/05 11:47 Deinna Bruna Pereira Batis

02/06/2021 0000 13113 231 Tar Manuten Coma Ativa 
Cobranga referente 02/06/2021 

13105 144 PIX - Enviado

811.530.700.076.228 54,95 D 3.188,84 C

09/06/2021 0000 60.901 -400,00 D
09/06 17:35 JUSCIARA MARTINS DE MELO

000009/06/2021 13113 831.601.200.076.726258 PIX - Enviado 3,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021 
999 S A L D O09/06/2021 0000 00000 2.784,88 C/

OBSERVACdES:

Transagao efetuada com sucesso por: JD315756 WAGNER RICCA DAMASCENO.
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RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1

EU, ANA LUlZA LEAO COTRIM, inscrito(a) no CPF sob o n° 075.892.765-70 e no 
RG n° 22.158.204-54, conforme termo de compromisso de estagio firmado, declaro 
para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do Institute UNIFG para o 
Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido Brasileiro (IDCT), inscrita no 
CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importancias de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 50,00 
(cinquenta reais), que totalizam a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
conforme estabelecido pe!o art. 12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8a e alinea "b” do 
Tenmo de Compromisso de Est&gio Nao-Obrigatorio do Centro Universitario FG~ 
UNIFG.

A valoragao total foi recebida mediante transferencia bancaria PIX para a Conta 
corrente de titularidade propria com n° 00024257-2, agencia n° 0779, Banco CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL e PIX n° +5577988381607 VINCULADA AO TELEFONE 
(mencionar a vinculagao do PIX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o 
pagamento se deu de forma integral da bolsa estagio e auxflio transporte reference 
ao mes de abril de 2021.

I

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de todas as informagoes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento,

!

Guanambi/BA, 24 de maio de 2021.

,*rr\
Nome completo do Estagiario(a); 

CPF n°:075.982.765-70

’Termo de Corn-tom 01/2021. Partes: Munidpio de Guanambi e o Inslituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
ecnologm do Semiarido Brasileiro - IDCT. Objeto: O presente convenio tem por objeto a colaboraeao no que eompreende o 

Programa Mumcipal de Regulariza?^ Fimdiiria. suas diligcncias c feituras no que se refere a legalize de moradias para 
os mumcipes. DiSno Oficiat do Municipio de Guanambi, pubticado em 04 de mar<;o de 2021, aim XIII, N° 2345.

M*
L

Digitalizado com CamScanner



10/06/2021 Banco do Brasil

G3321007100175511 
10/06/2021 07:27:10Emissao de comprovantes - 3o nivel*

♦ EfttPRCSA

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEHA DE XNFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDIMENTO - 07.27.10 

0001
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 5S.S00-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00B0000020210524203421709207819 
34.236.545/0001-13 

400j00 
0,00

24/05/2021 - 17:53:08 
Institute UniFG

CNP1: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Ana Luiza Leao Cotrim 
CPF: ***.892.765-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOHICA FED. 
AGENCIA: 0779 - CONTA: 00010000000000242572

Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 17:53:10

DOCUMENTO: 052401 
AUTENTICACAO SISBB: 7.594.FSB.AB3.004.56F



10/06/2021 Banco do Brasil
i’

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDIMENTO - 07.27.10 

0001
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0080080020210524203728107613729
34.236.545/0001-13

400,00
0,00

24/05/2021 - 17:54:25 
Institute UniFG

CNPl:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Assucena Monna Pessoa Rodrigues 
CPF: ***.751.195-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. 
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000740359031

Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 17:54:26
sssssssssssssssssssssssssssssssss: ISSSSSSSi :=s=ss

DOCUMENTO: 052402 
AUTENTICACAO SISBB: 0.04A.866.470.0BD.3FE
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RECIBO DE PAGAMENTO 01BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1

06^.40^ e no RG n° <%t6A>^.<s
de estSgio firmado, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Insfituto UNIFG para o Desenvolvimento da Gteneta e Tecnologia do Semi^rido 
Brasileiro (IDCT), insertta no CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importSncias de 
R$ 350,00 {trezentos e cinquenta reais), bem como o auxflio-transporte, no valor 
mensal de R$ 50,00 (cinquenta reals), que totalizam a quantla de R$ 400,00 
(quatrocentos reals), conforme estabeiecido peio art. 12 da Lei 11.788/2008; e 
Clausula 8* e allnea "b” do Termo de CompFomisso de Estegio N3o-Obrigat6rio do 
Centro Universiterio FG-UNIFG.

A valoragOo total fot recebida mediante transferSncia bancOria FIX pare a Conte 
correfite de titularidade prOpria com n° , agOncia n° oQa { ,
Banco _____

mv3 (r of)
PIX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deude forma 
integral das botsas esteglos e auxilios transportes considerando os valores devidos e 
referentes &s 1* parcela.

Nada mals havendo, e priniando pela veracidade de todas as infomnagoes contidas 
neste documento, assino o presente Reclbo de Pagamento.

____ , inscrito(a) no CPF sob o n°
conforme termo de compromisso

EU

PIX n°e
(mencionar a vinculagSo do

Guanambf/BA, 24 de maio de 2021.

PiAort^d (hn ixm db'±/> fainruLi________
Nome compfeto do Estagiario(a):

CPFrt*:

1 Termo de eo«vtnlo (H/202L Partes: Murtldplo de Owanemb! e d iHStituto UNIFG para © Desenvolvrmento da Gifefieia e 
Teetwlogia do SemIMd© Brasileiio- IDCT. Objeto: O jmsente convtoio tern por objeto a cotabora^So no quoxomprecode o 
Programa Municipal de Replariza^o Fundidria, anas diligencias e feittiras no que se refere a legalba^fo de inoratfias para 
ps nnmlcipcs. Di^io Oficial do Municfpio de Guanambi, publlcado cm 04 de marpo de 2021, ano XIII. N® 2345.

Digitalizado com CamScanner
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SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEHA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

0001
AUTOATENDinENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

£0000000020210524204316878889163
34.236.545/0001-13

400J00
0,00

24/05/2021 - 17:58:42 
Instituto UniFG

ID:
CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Breno Brandao Barreto 
CPF: ***.425.475-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS 5.A. 
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017896423

Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 17:58:42

DOCUMENTO: 052405 
AUTENTICACAO SISBB: F.5FA.43F.CE9.1FA.3BC



» jl

RECIBO DE PAQAMENTQ DE BOLSA PE E$TAGIO E AUXILIO TRANSPORTE i

0
£}.

n
UJlMl . ..........

Q3£L%i6 l<t/£ e no RG n° Y& so . conforme termo de compromissp
de estigio firmado, declaro para todos os fins a efeitos ter recebido nesta data, do 
Inslituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia $ Tecnologia do Semiarido 
Brasileiro (IDCT), insorita no CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importancias de 
R$ 350,00 (trezentos e oinquenta reais), berri comp 0 auxilio-transporte, no vaipr 
mensal de R$ 50,00 (cinquenta reals), que totalizam a quantia de R$ 400,00 
(quatrocentos reals), conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11,788/2008; e 
Clausula 8a e allnea "b” do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do 
Centro Universitdrio FG-UNIFG.

, inscrito(a) no CPF sob o n°EU, g^-C€3

A valoracao total foi recebida mediante transferencia banc^ria PIX para a Conta 
corrente de tltularldade j>f0pria com n° 2^-1, agenda.n<0 Oo0l ,
Banco PAf\f________ _

PIX ao CPF, telefone ou e mail}, RfeGISTRA-SI- que o pagamento se deu de forma 
integral da bolsa estagio e auxllio transporte referente ao mes de abril de 2021.

Nada mais havendo, e primando pefa veracidade de todas as informagoes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

n°PIXe
(mencionar a vinculagao bio

Guanambi/BA, 24 de maio de 2021.

..„......................
Nome complete do EstagidTioifa):

CPF n°:

-}j

1 Termo de Convenio 01/2021. .Partes: Municfpio de Guaiiambi e o Imtituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tecnologia do Semi&rido Brasileiro - IDCT. Objeto: O presente convenio tern por objeto a colabora^go ho que compreende o 
Programa Municipal de RegularizacSo Fundiaria, suas diligcncias e feituras no que se refere a legalizafao de moradias para 
os municipes. DiSrio Oficial do Munidpio de Guanambi, publicado cm 04 de marco de 2021, anoXIII, N0 2345.

r^K£OxJ\)



1 10/06/2021 Banco do Brasil
i'i

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEHA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTQATENDIMENTO - 07.27.11 

0001
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210S24204446279334212
34.236.545/0001-13

400,00
0,00.

24/05/2021 -17:59:11 
Institute UniFG

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Davi da Paixao Santos 
CPF: ***.133.635-**
INSTITUICAO: 592B5411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000123409251

Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 17:59:11
ss=ss; ;ss=sss; ssssssss

DOCUMENTO: 052406 
AUTENTICACAO SISBB: 9.E09.8A7.220.36A.5B1
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RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXfLIO TRANSPORTE1

EU, Ellen Luisa Anios Silva, inscrito(a) no CPF sob o n° 076.314.745-16 e no RG 
n° 16439229-71, eonforme termo de compromisso de est£gio firmado, declaro para 
todos os fins e efetos ter reOebido nesta data, do Institute UNIFG para o 
Desenvolvimento da Ci§ncia e Tecnologia do S imiarido Brasileiro (IDCT), inscrita no 
CNPJ sob o n° 342265450001-13, as impo lancias de R$ 350,00 (trezentos e 
oinquenta reals), bem como o auxilio-transp< irte, no valor mensal de R$ 50,00 
(cinquenta reais), que totalizam a quantia ce R$ 400,00 (quatrocentos reals), 
eonforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8a e allnea “6” do 
Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do Centro Universitario FG- 
UNIFG.

A valora?ao total foi recebida mediante transler§ncia bancaria PIX para a Conta 
corrente de titularidade prdpria com n6 112357-2. agenda n° 230-5. Banco do Brasil 
e PIX n° 076.314.745-16 ICPF1 (mencionara vheutagio do PIX ao CPF, telefone oil 
e-mail), REGISTRA-S^ que o pagamento se d€ u de forma integral da bolsa estagio 
e auxllio transporte ref^rente ao m§s de abfil de 2021.

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de todas as informagOes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA, 24 de maio de 2021.

2I'fbSQ rtiW Si fir',. 
Nome cqmpleto do Estagiario(^/: then Luisa Anjos Silva 

CPF n°: 076.314.^45-16

-uO Uimim

1 Termo de Conv6nio 01/2021. Pines: Muriiclpio de Guanambi c o Inltitutb UNIFG para o Desenvolvimento da q&icia e 
Tecnologia do Semiirido Brasileir a - IDCT. Objeto: O presente convenjo tem por objeto a colabora^ao no que comprccndc o 
Programa Municipal de Regulariz ig§o FundiSria, suas diligencias e fei uras no que se refere a legalizafSo de mttradias para 
os immicipes. Diirio Ofieial do M micipio de Guanambi, publicado em )4 de mar^o de 2021, ano XIII, N° 2345.
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10/06/2021 Banco do Brasil
■\

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORHACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

0001
AUTOATENDINENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: SS.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210524204647975806440
34.236.545/0001-13

400,00
0,00

24/05/2021 - 17:59:42 
Institute UniFG

ID:
CNP]: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Ellen Luisa Anjos Silva 
CPF: ***.314.745-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. 
AGENCIA: 0230 - CONTA: 00000880000001123572

Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 17:59:42
:s:

DOCUMENTO: 052407 
AUTENTICACAO SISBB: 9.C93.B25.F44.28B.862
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RECIBO DE PAGANIENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1

QO-hyuJ^a “tDa-v^fra TVicxcpU-^ii^ inscrito(a) no CPF sob o n° 
e no RG r<x>nfame termo de compromisso

de estagio firmado, declare para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Institute UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido 
Brasileira (IDCT), inscrlta no CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importancias de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor 
mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais), que totalizam a quantia de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), conforme estabelecido peto art. 12 da Lei 11.788/2008; e 
Clausula 8a e alinea ab” do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do 
Centro Universitario FG-UNIFG.

EU,

A valoragao total foi recebida mediante transferencia bancaria PIX para a Conta
, agenda n° KS&O ,corrente de titularidade propria com n° ...................

Banc0 (kjrra e n0PIX
Q&A M i 5 n ^ / r.PP (mencionar a vinculagSo do 

PIX ao CPF, tefefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral da bolsa estagio e auxilio transports referente ao mes de abritde 2021.

Nada mais havendo, e primando peia veracidade de todas as informagoes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA, 2. H Jt cU 2c2S

^ Nome completo do Estagiariofa):
CPF n6; . H.L3 -G'b

1 Termo de Convenio 01/202J. Partes: Municipio dc Ouanambi e o Instituto UN1FQ para o Desenvolvimento da Cifineia e 
Tecnologia do Semiarido Brasileiro - IDCT, Objeto: O presents convfinio tem porobjeto a colaboratfSo no que comptecnde o 
Progtama Muoicipol de Regularizaplo Fundiariii, sua« diligencias e frituras no que se rcferc a legalizaguo de moradias para 
o* munidpes. Diirio Oficial do Munidpio de Guanambi, publicado cm 04 de mafijo de 2021, «no XIU, N" 2345.

Digitalizada com CamScanner
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i

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.10 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: £0000000020210524204013326803803
34.236.545/0001-13

400,00
0,00

24/05/2021 - 17:57:50 
Instituto UniFG

CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Eylla Gabriela Dantas Magalhaes 
CPF: ***.931.415-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. 
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009796931783

Notificacao enviada on: 24/05/2021 - 17:57:51
ss5==sss:sssssbss=s====ss=s==bs=ss:=:=sssssss: =====
DOCUMENTO: 052403 
AUTENTICACAO SISBB: 4.308.282.ACD.A32.741



Banco do Brasil10/06/2021

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDIfflENTO

SISBB 
10/86/2821 - 
8923788923

- 07.27.11 
8801

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 8923-7 CONTA: 55.588-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: £8888888828218524284126092732943
34.236.545/0081-13

480,00
8,00

24/05/2021 - 17:58:14 
Institute UniFG

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: 3uraci Faria Couto 3unior 
CPF: ***.377.385-**
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS 
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000080000023510544

Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 17:58:39
:=sss:ssssssasssss=:sssssss=sssssss=s

DOCUNENTO: 052484 
AUTENTICACAO SISBB: 4.EED.22B.FAA.0F1.F2D
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RECIBO DE PAGAMENTQ DE BOLSAOE ESTAGIO E AUXlLIO TRANSRORTE1

t^/J/y/7/?rf Jp JfaJiL t$ (^iiiryKL . ihscHt6(a) no CPF sob o n°

no RG n^^r0. ^^,)?)c^^n?orme termo de compromisso 
deMestagio firmado^ declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Instituto UNiFG para o Desenvolvirnento da, Cldncia e Tecnologia do Serniarido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importandas de 
R$ 350,00 ( trezentos e dnquenta reals), bem como o auxiiio-transporte, no valor 
mensa! de R$ 50,00 (cinquenta reais), que totalizam a quantia de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), conforme estabeleddo pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e 
Clausula 8a e alfnea ub" do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do 
Centro Universitario FG-UNIFG.

A valoragao total foi recebida mediante transferencia bancaria PIX para a Conta 
qorrente de titulap^^ propi^ com n° /ft, rO . agenda n° C^/QQ .

^fmencionar ^vimlk^fdo 

PIX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral das bolsas estagios e auxilios transportes considerando os valores devidos e 
referente a 1a parcels.

Nada mais havendo, e primando peta veracidade de todas as informagoes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

EUa

Banco

Guanambi/BA, 09 de junho de 2021.

/» M
uuiopleto do Estagiano(a/:

cpf'*99A8J& sas-oio

1 Termo de Conveiiio 01/2021. Partes: Municipio de Gimiumibi e d fnstitutq UNIFG para o Desenvolvirnento da Ciencia e 
Tecnologia do SemiSrido Brasileiro - B>CT. Objeto: O presente eonvcnio tcm por objeto a cotabbra$&o no que eomprerade o 
Programa Municipal de Regularizavao Fundiaria, suas diligencias c feituras no que se refere a legaliza^ao de moradias para 
os munlcipcs. Diario Oficial do Municipio de Guanambi, publicado em 04 de marqo de 2021, ano XlUj N° 2345.



10/06/2021 Banco do Brasil
*

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDINENTO

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

- 07.27.12 
0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210609203302031861760 
34.236.545/0001-13 

400,00 
0,00

09/06/2021 - 17:35:06 
Instituto UnlFG

ID:
CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Jusciara Martins de Melo e Souza 
CPF: ***.812.525-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO 5.A. 
AGENCIA: 3029 - CONTA: 00000000000000168882

Notificacao enviada em: 09/06/2021 - 17:35:07
;s;

DOCUMENTO: 060901 
AUTENTICACAO SISBB: C.FS7.8F7.A85.14E.AC9

TransagSo efetuada com sucesso por: JD315756 WAGNER RICCA DAMASCENO.

i



RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1

EU, ^Tlfk^o. $br*'r(L 1^0n/Yw/yirli?N. inscrito(a) no CPF sob o n°
no RG n® conforme termo de compromisso

d© est^gio firmado, dedaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Instituto UN1FG para o Desenvolvimento da CiSncia e Tecnologia do Semi^rido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNPJ sob o n® 342365450001-13, as importSncias de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reals), bem como o auxilio-transporte, no valor 
mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais), que totalizam a quantia de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e 
Cl&usula 8® e alinea *b" do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do 
Centro Universitario FG-UNIFG.

A valoragao total foi recebida medrante transferSncia banciria FIX para a Conta 
corrente de titularidade prbpria com n° ioi H€ T ^, agenda n® 3-T . 

vrW fyArxiniQ

vOftyro______ (m&ndonar a vinculagio do
PIX ao CPF, telefbn&ou e%iail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral da bolsa estagio e auxfiio transporte referente ao mes de abril de 2021.

Banco
Jf A rfl/TL /Vx/flinrt

PIX n®e

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de todas as infbrmagoes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA, 25 de maio de 2021.

LQifxilflL ffitAyYift fowifri/v&fir
Nome complete do Estagi&rio(a):

CPF n°: oi.3 369 515- 83

Torino do ConvSnk) 01/2021. Pntcs: Municipio de Guonarabi o o Instituto UNIFG pani o Desenvolvimento da Cifincia e 
Tecnologia do Saniirido Brasileiro - IDCT. Objeto: O presente com,enio ton por objeto a coiaborat^o no que compreende o 
Progreroa Municipal dc Rcgulari/a^Oo Fundidria, suas diiigcnetas o Aaluras no que so refere n icgnlizaciio de moradias para 
os mimicipcs. Diino Ofidal do Municipio dc Guaiiambi,ptiblicodo cm 04 do tnarfo de 202t, ano Xlll, N® 2345.

Digitalizado com CamScanner''^XSu^Aj



Banco do Brasil10/06/2021

SISTEHA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

0001

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002021052S112855996075071 
34.236.545/0001-13 

400; 00 
8,00

25/05/2021 - 08:38:52 
Institute uniFG

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

i

PAGO PARA: Laila Hanna Coutinho Fernandes 
CPF: ***.369.515-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 5.A. 
AGENCIA: 0923 - CONTA: 00000000000001014676

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 08:38:52
sss=s=ss=sssssssss=: isssssssssssssssss; :=sssssass
DOCUMENTO: 052501 
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE1.CF0.92A.FF4.5E1



S ?i ii^0180 DE PAGAMENtO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1

EU, Letida Ferreira Citiz, insdito(a) rtb GPF.soboiti0036.362.051^1 e no RG n° 
v'H : 5491872 SSP-GO, conforrtie tertrio de 6ompronriisd> de est^gio firmado, dedaro

para todos os fins e efeitos ter recebido nesta dataj do Instituto UNIFp para o 
: Desenvolvirriento da Ci§nda e Tecnologia do Semidrido Brasileiro (lDCT). inscrita ho

bNPJ sob o n° 342365450001-13, , as importandas de R$ 350,00 (trezentps e 
anquenta reals), bem cbmo d aUxdio-transporte, no valor mensai de R$ 50,00 
(<»l^uerite\teais)<-vque;.-totelMiW;!-B'':qdahUa :-^e; R$'^400,60;;(quatrb«!eri<osv':reais), 
conforme estabeleddo pelo art; 12 da Lei 11,788/2008; e Cldusula 8® e alfnea “b" dp 

. i' Termo de Cprnpromisso de Estagio NaDHpbrigatdrio dp Centro Unlvereitario FG- .

I *ii ■■•■■■■-.!> l ■ / A valorapao total fbi recebida mediante trarisferferida bandiiia PlX para a Conta 
xorrente de titularidade prbpna c»m n? 47495554-3, agenda• h° 001, Banco ;NU 

; Pagamentos S.A. e PlX CPF n° 036.362.051-61 (rmthcionar a vinculagao do PlX ao 
; CPF, telefone du e-mail), REGIS7RA-SE que p pagamento se deu de forma integral 
! da biolsa estdgio e auxfliotranspprte referehte ab mfe deabril de 2021: u;

r'-’‘ -v :'f • -.O':.;. ■ :r v*1.
f^ 'Y ji 7:!''. Radatriais haverido, e primando pela veraddade de todap'as |nfprmap5es oontidaaV,

■ nestedocumento.assinoo presenteRedbodePagamento; , t

■' lOiMdc Qwmvu
V'-..- ^•, ■ J7'”, ~ Letida Ferreira^ruzn a./•'>•

' ■ -■ CPF n°:036.362.051-6r yf {y<\ V

™ ........... .. .
Sfj Municipio de Guanambi e o Institulo UNWG para o Deaenvdtvitneoto da Citecta e 

. Objeto: O prcsente coaveoio tan por objeto a colaboracSo no que oomprecnde o

l! m
..V

!

I

*.*

• l_

i.i. . t

*v«
•fa p

r/' •
v

.../C
; )•• I

a;-.:£.i
i ,1’’ ‘

- *1 .
r;

J *1! • : I ^ p.* .
Tamo de (^hvtnio. ol^rZl. 

..,.Tecnologia 
■; • Programaf

' osnranicipesl

. . 1 asileiro'
rularizafBo Fondiiria, suas diligencias e feituras no que se tefere a legal izaf5o de moradias para

biari
'icipal de'!

K&no Ofibul do Mnnicrpio de Gnanambi, publicado etn 04 de tnatvo de 2021; ano XIII, N11234S. .,,
. •'V- ■’ • ‘ ■ *•.’

: !

• -r' * i r. ». i. M-
I1..:.* ’ . 1
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SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

8801

SISBB 
10/06/2821 - 
0923700923

AUTOATENDINENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000060020210525113017589360050
34.236.545/0001-13

400,00
0,00

25/05/2021 - 08:39:20 
Institute uniFG

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Leticia Ferreira Cruz 
CPF: ***.362.051-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. . 
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000474955543

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 08:39:21
== = = ===== ;===============================: :=====
DOCUMENTO: 052502 
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A4.FE2.225.4D9.FF7
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RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXfLIO TRANSPORTE1

.O^lyrXL IvOlSL , inscrito(a) no CPF sob o n°

HO e no RG n° rfi-A. conforme termo de compromisso
de estagio firmadd, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Instituto UNIFG para 0 Desenvolvimento da Ciencia @ Tecnologia do Semiarido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNPJ sob 0 n° 342365450001-13, as importancias de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como o auxflio-transporte, no valor 
mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais), que totalizam a quantia de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e 
Clausula 8a e allnea “b" do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do 
Centro Universitario FG-UNIFG.

EU;

A valoragao total foi recebida mediante transferencia bancaria PIX para aConta 1 
corrente de titularidade propria com n°fiBnt^tiiiylcL agenda n°(£nriT5o
Banco CflifTOQU_____________ ! PIX n°u
(OPf) r^o_____________ REGISTRA-SE que 0

pagamento se deu de forma integral da bolsa estagio e auxllio transporte referente 
ao m§s de abril de 2021.

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de tbdas as informagoes contidas 
neste documento, assino 0 presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA, 25 de maio de 2021.

fbmd'complete do Estagiario(a):
CPF n°:

37

4^ 16% bt& "53

1 Termo tie ConvSnio 01/2021. Partes: Municipio de Guanambi e o Instituto UNIFG para o Deseuvolvimemo da Ciencia e 
Tecnologia do Semiarido Brasileiro-1IXT. Objcto: Opresenle convenio temporobjeto a colabon^SO no que compreende o 
Programa Municipal de Regularizaffc Ftmdiifta, suas diligeneias e feituras no que se referc a legalisea$4o de moradias para 
os munidpes Diario Oficial do Municipio de Guanambi, publkado on 04 de maiqo de 2021, tmo Xlll, N* 2345.

Digltalizado com CamScanner
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SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SXSTEMA OE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDINENTO - 07.27.11 

0001
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOQ 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210525113159817138702 
34.236.545/0001-13 

400j00 
0,00

25/05/2021 - 08:40:04 
Instltuto UnlFG

CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Luiza Carolina Morals Leal 
CPF: ***.788.318-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. 
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009368728173

Notlflcacao enviada em: 25/05/2021 - 08:40:05

DOCUMENTO: 052504 
AUTENTICACAO SISBB: 2.67D.A2E.34D.C27.6AB
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RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXfLIO TRANSPORTE1

EU, A------ 06 P inscrito(a) no CPF sob an®
-’gin U«;-a,si e no RG n° ^ 9^^-tv;, confonne termo de compromisso

de est^gio firmado. declare para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
instituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e Tecnolpgia do Semiarido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNPj sob o n° 342365450001-13, as importancias de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reals), bem como 0 auxilio-transporte, no valor 
mensgl de R$ 50,00 {cinquenta reals), que totalizam a quantia de R$ 400,00 
(quatrocentos reals), conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e 
Clausula 8a e alinea “b” do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrlgatorio do 
Centro Universitario FG-UIMIFG.

UJXK\

A valoraqao total for recebida mediante transferencla bancSria PIX para a Conta 
corrente de titularidade propria com n° t . agenda n° nnn <
Banco 02&Q - T\., P-L—^

(rPl^
PIX ao CPF, tefefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral da bolsa estagio e auxflio transporte referente ao mes de abril de 2021.

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de todas as informa^oes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamehtd.

n°PIX^ fi e
(mencionar a vinculagao do

Guanambi/BA, 2S de de 2.021.rrrucuj&

A Pfi P\ 11 o_^ ^yjnrA l?» a n v.nn.

Nome completo do Estagidrio(a): /Wvu4t 
CPF n°: 059. &02. . 3^

11 POoaa

' Termo dc Convenio 01/2021. Partes: Munidpio de Guanambi e o Instituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tccnologia do Semiarido Brasileiro - IDCT. Objeto: O presents convenio tern por objeto a colabora?3o no que compreende o 
Programa Municipal dc RcgulorizafSo Fundiana, suas diligencias c feituras no que se refete a kgaliza^So de moradias para 
os rmmicipcs. Dihio Oficial do Mtmictpio de Guanambi, publicado cm 04 de tnartjo de 2021, ana XT1I, N* 2345.

Digitalizado com CamScanner



10/06/2021; Banco do Brasil
\

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE 1NFORNACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDIMENTO - 07.27.11 

0001
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: £0000000020210525113330127943950 
34.236.545/0001-13 

400j 00 
0,00

25/05/2021 - 08:39:43 
Institute UnlFG

CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Saimiell Ruan Silva Ferreira 
CPF: ***.802.135-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS 5.A. 
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000644796531

Notificaeao enviada em: 25/05/2021 - 08:39:44

DOCUMENTO: 052503 
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C4. IFF. A49. F26.449



MUNICIPIO DE GUANAMBI
Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Tributes - Praca Henrique Pereira Donato, n° 90 - Centro - CEP: 46.430-000 - Guanambi - BA

NOTA FISCAL DE SERVI^OS ELETRONICA - NFS-e AVULSA

Emissao {Horario de Brasilia) Periodo de Competence
05/2021
Exigibilidade do ISS
Exiglvel em Guanambi

Municfpio de Prestagao do Servifo
Guanambi - BA21/05/2021 09:01:17

Reg. Especial Tributagao
Nenhum

PRESTADOR DE SERVINGS
Razao Social
CARLOS MAGNO SANTOS CLEMENTE

Email
carlosmagno.clemente&gmail.com

Fone/Fax
(77) 99133-4543

Nome Fantasia

CPF/CNPJ
064.698.066-19
Enderego
RUA CESAR FERNANDES, 1S7 tErrco, ALVORADA - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

Irtscri^ao Municipal
1002126

Inscricao Estadual Simples Nactonai
Nao

Incentivador Cultural
Nao

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razao Social
INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CltNCIA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO

Inscri^ao Municipal 3nscn$ao EstadualCPF/CNPJ
34.236.545/0001-13
Endere^o
RUA VASCO DA GAMA, 317 Sala 8, Centro - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

Fone/Fax
(77) 3451-8400

E-mail
idctsemiaridoegmaii.com

SERVigO PRESTADO
0720 - Aerofotogrametria (inclusive iftterpreta$ao)„ cartografia, mapeamento, (evanta merit os topograficos, batim4tr$cosf geogrificos, geod^sicos^ geologic os, geofisicos 
e congineres.

DESCRigAO DOS SERVigOS
Prestacio de services ao INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO OA CIENC1A E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO referente ao Termo de Convenio 01/2021. Partes: 
Municipio de Guanambi e o Institute UNIFG para o Oesenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido BrasUeiro - IDCT. Obfeto: O presente convenio tern por objeto a colaboragao no 
que compreende o Program* Municipal de Regutarizagio Fundiaria, suas diligincias e feituras no qua se refer* a legalizagio de moradtas para os municipes. Diario Oficial do Munkipto de 
Guanambi, publkado em 04 de margo de 2021, ano 5GII, No 234S.

RETENgOES FEDERAIS
WS (RS)

0,00
CSU. (RS)

0,00
Outras Retencoes (R4)

0,00
INSS (Ri)

0,00
IR(RS)
0,00

CORNS (R*)
0,00

VALORES
Base de Cilcuio (Ri) 

1.200,00 
Valor Uquido (Ri)

1.200,00

Alrquota (%)
5,00

Valor Total da Nota (R$)

Valor dos Services (Ri) 
1.200,00 

ISS (Ri)
60,00

Deducoes (Ri) 
0,00 

ISS Retido (Ri)

Desconto Incondicionado (Ri)
0,00

Desconto Condtcionado (Ri)

MHOOTOO0,00

OUTRASINFORMAgOES 
Esta NFS-e e autodeclaratoria.
Trib. aprox. R$ 161,40 Federal e R$ 60,00 Municipal. Fonte: IBPT [B95EF4]
Nota eletronica avutsa referent, a quia N° 50250

Certifico que o material I servipo deste documento
foi recebldo / prestado e esta em conformidade 
com as especificapoes nele consignadas

Gnmnibi-BA lOfu o? J
" AN'^^ropn T\, <t. $

Vtsuatizado em: 21/05/2021 17:03:16
Para vairdagac desta NFSe acesse: https://guanambiba.webis5^om.bT/extemo/nfs«/vandar 
Esta NFS-e Avutsa foi emitida com respaldo no Decreto n® 252 de 26 de Setembro de 2013.

Nome:

https://guanambiba.webis5%5eom.bT/extemo/nfs%c2%ab/vandar


10/06/2021 Banco do Brasil•»
J

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDINENTO

SISBB 
10/06/2821 - 

• 0923700923

i- 07.27.11; 
0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INST1TUTO 0 D C TECN0L06 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210527110452297750798
34.236.545/0001-13

1.200^00
0,00

27/05/2021 - 08:07:10 
Institute UniFG

CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Carlos Magno Santos Clemente 
CPF: »**.698.066-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. 
AGENCIA: 3029 - CONTA: 00000000000000045012

Notificacao enviada em: 27/05/2021 - 08:07:10
sssssssss=ss;ssssssss:s=ss=ssss;s===sssssssssssss:==s:ss:
DOCUMENTO: 052701 
AUTENTICACAO SISBB: 3.F6E.017.5D6.908.199
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MUNIClPIO DE GUANAMBI Notn: 7071100! i
'S-i

00000001- Secretaria Municipal da Fazenda
,'Setor de Tributes - Frees Hertrique Fereira Derate, n® 90 - Centro - CEP: 46.430-000 - Guarambi - BA Codlgo

‘ CFF1C-FR7N

NOTA FISCAL DE SERVINGS ELETRdNICA - NFS-e AVULSA!
I

Emtssao (Hor^fto d* Brasilia)
20/05/2021 09:30:17
Rftg. Espcclaf Tribufca^So
Nenhum

ds CompebSncia ^uoidplo de Prssta?eo da Servt?o
Guanambi - BA05/2021

Exigfbilidad* do ISS
Exigivet em Guanambi

PRESTADOR. DE SERVigOS
Rasao Social
Deborah Marques Pereira
Mcsme Fantasia

!
Email
deborahmarques.peretraOgmaii.com

Fcne/Fax
(77) 99182-2211

!avtatm
014.773.036-85
Enders^o
Rtf A CESAR FERNANDES, 157, ALVORAQA - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

Inscri^So Municipal Inscri^ao Sstsdoa! Simpias Nacsonal Incantivader Cultural
1001990 Nao Nao

;TOMADOR DE SERVigOS

Mome/ftaeaed Social
INSTITUTO UNIFG PARA O OESENVOLVIM ENTO DA CliNClA E TECNOLOGIA DO SEMZArIDO BRASILE1RO

Inscri^So Municipa?CPffam
34.236.545/Q001-13
Sndere^o
RVA msco DA GAMA, 317, Centro - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

Inscriflo Estaduai E-mail
idetsem iarido@gmail.com

Fone/Fax
(77) 3451-8400

I
SERVigO PRESTADO
0802 - Snstmgao, trcinam«nto, orientasao p«dag6gica e educaciorial, avattagao de conhecimantos de qualquer nature;

DESCRigAO DOS SERVigOS
Prestacio' de servos ao If^STXTUTO UHWG PARA O OESEKVOLVIMEMTO DA CrEMOA E TBCfiQlOGIA DO SEMIARIOO BRASILBRO refamnte m Tarmo ds Comkmo 01/2021 - PaFtes: 
Municrpto de Guanambi« o Institute UMIFG pars o Desenvofvimentu da Ciencia e Tecnobgia do Semiaridc Braslleirc - IDCT, Objeto: O presents convenio tern par objeto a cofaboracSo nc 
cue compreende o Programs Municipal de Regidarfsagao fundiiria, sues dlligencias e felturas no que se refers a legslizagSo de moredras pans os municipes. Oiarto Of ids I do Munkrfpio de 
Guanambi, publlcsdo em 04 de merge de.202!:» ano XII!# Uo 234%

i

!

i

RETBMgOES FEDERAIS

MS (RS)
0,00

Oytres Retengoes (R5)
0,00

«<R43
0,00

csu. {R4J
0,00

COHNS (Rl)
0rG0

iPtSS {«*}
0,00

VALORES

Ai%uoia (%}
5,00

Valor Total da Nota (Ri$) 
1.200,00

Base deC^iculc (R$) 
1.200,00 

Valor liquids (Rs)
1.200,00

Valor dos Servtgos (Ri)
1.200,00

ISS
60,00

Descontc Incondicionado (Rf)Dedugoes (R$) 
0,00 

ISS Retido (RS)

0,00
Desconto Cundictonado (Ri) 

0,00

OUTRAS INFORMACOES 
Esta NFS-e e autodeciaratoria.
Trib. aprox. R$ 161,40 Federal e R$ 60,00 Municipal. Fonts: IBPT (B95EF4]
K'ota eietfonka avulsa referent© a gu»a N» 50234

Visuslkado em; 2l/05/202i 17t4S;lS
Para valtdagse desta HFSe a cess e; hiips5//gu2n5mij!ba.web{SSXQfn.br/extern©/nfee/validar 
Esta tfFS'-e Avulsa fos emrbda com rsspsldd nc Deere to ne 2S2 de 26 de Setambro de 2013. m stedo « est4 em conformtdade1'0

a<®*s1\ele-c^^n^fla5 
Gu? nambi-BA !22—

Nome:

Wagner R. Damascene

mailto:iarido@gmail.com
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SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDIHENTO

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

- 07.27.12 
0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210528115749340531582
34.236.545/0001-13

1.200,00
0,00

28/05/2021 - 09:00:03

ID:
CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:

PAGO PARA: Deborah Marques Pereira Clemente 
CPF: ***.773.036-**
INSTITUICAO: 60746948 SCO BRADESCO 5.A. 
AGENCIA: 3029 - CONTA: 00000000000005883660

Notificacao enviada em: 28/05/2021 - 09:00:04

DOCUMENTO: 052801 
AUTENTICACAO SISBB: B.275.50B.738.478.EB4
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MUNICIPIO DE GUANAMBI I! iu 1Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Tributes - Pra?a Henrique Pereira Donato, n° 90 - Centro - CEP: 46,430-000 - Guanambi - BA

II!!!iI IINOTA FISCAL DE SERVINGS ELETRONICA - NFS-e AVULSA c
!sk

Emrssao (Horario de Brasilia) Pc node de Competencia
05/2021
Exigibilidadc do ISS
Exigfvel em Guanambi

Munkipio de Presta^ao do Servigo
Guanambi - BA31/05/2021 08:45:12 S EliIReg. Especial Tributegao

Nenhum l 1(1111111a
PRESTAOOR DE SERVigOS
Razao Social
Deinna Bruna Pereira Batista

Email
deinnabruna.arquiehotmaii.com

Fone/Fax

(77) 99999-0810

Nome Fantasia

CPF/CNPJ
058.145.065-55
Endereco
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 / Centra - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA

InscrigSo Municipal Inscrigao Estadual Simples Nacional
Nao

Incentrvador Cultural
Nao

TOMADOR DE SERVIQOS
Nomc/Razao Social
IDCT - INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO SEMXARIOO BRASXLEXRO
CPF/CNP3
34.236.545/0001-13 
Enderego
RUA VASCO DA GAMA, 317SALA B, Centra - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

Inscrigao Municipal Fone/Fax

(77) 3451-8400
Inscrigao Estadual E-mail

ionesuelyOyahoo.com.br96449868398001

SERVigO PRESTADO
0802 - Instrugio, treinamento, orientagio pedag6gtca e educacional, avatiagao de conhecimentos de quatquer natureza.

DESCRigAO DOS SERVigOS
Prestagao de servigos ao INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO referent* ao Term© de Convenio 01/2021. Partes: 
Municipio de Guanambi e o institute UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e Tec no log ia do Semiarido Brasileiro - IDCT. Objeto: 0 presente convenio tern por objeto a cotaboragao no 
que compreende o Program* Municipal de ftegularizagao Fundiaria. suas ditigencias e ferturas no que se refers a legaCzagao de moradias para os munkipes. Diario Ofkial do Munkipio de 
Guanambi, pubfkado em 04 de margo de 2021, ano XIII, No 2345.

RETENgOES FEDERAIS 
pis (Ri)

0,00
IR (RS)
0,00

CSLL (Ri)

0,00
COFINS (RS)

0,00
INSS (RS)

0,00
Oirtras Rctenco^ (RS)

0,00

VALORES
Dcduqoes (RS) 

0,00 
ISS RetkJo (RS)

D*sconto IncQndicior.do (RS)

0,00
D.sccnto Con4Icion,do (RS)

0,00

B». d« Cakuto (RS) 
1.200,00 

Valor iiquido (RS)
1.200,00

Altquota (%)
5,00

Valor Total da Nota (R$)

Valor dos S.rvicos (RS)
1.200,00

ISS (RS)

60,00 BL420BT00
OUTRASINFORMAgOES 
Esta NFS-e 4 autodeclaratoria.
Trib. aprox. R$ 161,40 Federal e R$ 60,00 Municipal. Fonte: IBPT [B95EF4]
Nota eletronka avulsa referents a guia NO 50328

pSSSiSSSSP1
com as especificagfies nele consignadas 

< i«W ibi-DA Si I OS, 0^,1
Nome: \k( f) yAlPTL^jll\-

Visualized© em: 16/06/2021 10:14:03
Para validagao d«ta NFSe acesse: https://guanambiba.webiss.com.br/extemo/nfse/vaIidar 
Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaido no Deer etc n° 252 de 26 de Setembro de 2013.

A'W

'

https://guanambiba.webiss.com.br/extemo/nfse/vaIidar
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SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDINENTO - 07.27.12 

0001
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOS 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210529144504226471054 
34.236.545/0001-13 

1.200.,00 
0,00

/ 29/05/2021 -,11:47:20

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:

PAGO PARA: Deinna Bruna Pereira Batista 
CPF: ***.145.065-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS 5.A. 
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009788822

Notificacao enviada em: 29/05/2021 - 11:47:21
SS!

DOCUMENT©: 053101 
AUTENTICACAO SISBB: 6.E98.F38.B70.5B2.41E

art
!



KUmCIPIU Ufc f»UAf<IAHSSi
Secretarls Municipal da Fazenda
Setor de Tributes • Prase Henriflue Pereira Donsto, n« 90 - Centro - CEP: 45.430-000 - Gusoemb: - BA

HOT A FISCAL DE SERVI£OS ELETRONICA - NFS-® AVULSA
EmlesSe (Hararie era*j?o)
28/05/2021 09:15:19
Reg. 6spce'»i TributosEs
Neohum

Kunielple do RraitesSo do Servise-
Guanambi - BA

Rerieda de CerogetEtwis
05/2021
EMjjiblliiJado do ISS
Exlgfvet em GuanemW

| PRESTADOROE SERVigOS
i RaS^9
DIEGO GUSLHERME iOP£S RODRIGUES
Nom* Em»i)

diegoglopesrodrigue5<3>gmalt.com
fone/Fw
(27) 99801-4250

i
Imcrtfio Municipal Injcritio Entidua!
1082142

SimptM Heclonai
NSo

Snc*ntiv*der Cultumt
N8o

i CW/CNSJ
I 833.328.231-03
i End#r«f«
! RUA SANTA CATARINA, 361, BELA VISTA - CEP: 46630-000 - Guanamb! - BA

j TOMADOR OE SERVigOS
} Neme/RerSo Social
; I83CT - INSTITUTE ISNIFG PARA O DESENVOtVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOG1A DO SEMIARIOO BRASXLEIRO

iniCfifsa EstaduslJojcr^lo Municipal
96449868393001

fens/fcx
(7?) 3451-1005

E-mail
ionesuely@yahoQ.com.br

cpf/ctm
34.236.545/0001-13

Endereso
RM VASCO BA GAMA, 31? SAUL B, Centro - C£P: 46030-099 - Guammbf - BA

SERVigO PRESTADO
1402 - Asstetencts teartca.

1 OESCRigAO DOS SERVigOS
I RrsstssSedeeervises «o IWSTrTUTO UfiiFG PAHA 0 DSEEIlVDiVJKEffTO DA CTlwCtA E TECflOLOOIA DO SEMt&RlOO SRASILEiRO referento so Tcrma do Cdnyenlo 01/202S. Partesi 
1 Wunicipip de ®oaMS<&j e c InstiHito yt.XPS pans « OsseweWtneoto da CISntto o Teototegla do Ssmiarido firaaiteiro - IOC?. Objotoi O present® convinio kam per ofcjpto a cotaberopSo no 
I eoe compranndo o stcjrama Kuiiteipaf de Rcflu(artees®e Rundiarfa. sues d*eiine»t • feiSatw no go® m refer® ® leg»ltea?fe d® mpradfes pare <ss munfcipes. Blicfe Ofi'CHSl do Munieiow de 
S SttMwndfe nAUradd cm Qd d« m«np> de 2021. on® JOB. tia 3345.

RETENQdES FEDERA1S
Outre* f!e(anc8«s CR5}

0,00
mim
0,00

csa (Ri)IfSSS (RS)
0,00

COFIRS (RE)
0,00

RiS (RSj
0,000,00

VALORES
AKquota (Hi)

5,00
Vaksr Total da Keia <RS)

Velar ds Serdsse (RS)
408,00
iss (m
20,00

Descants Incondldenada CRS)
0,00

Osser.ts .Ccndieionodo {R*3
0,00

B»» de CSIesfe Call
400,00

Velar UquHfe {RS)
400,00

DedupSciCas
0,08

ISS RstidsfRi} mm
OUTRAS INFORMAgdES 
Esta NFS-© 4 autodedarat&rfa.
Trib. aprox. R£ 53,80 Federal e RS 20,00 Municipal. Fonts: IBPT [B956F4]
Mata plstranlca aviitee rrferenbs a guta 50325

Viaiiclfesde cm: 2S'0S/20ii 18ttS:47 
Pare usSdsjge 4«dt» WNfe **•**»!.
Esta tirs-o Avatc* fei cmitids t«m reseslda na Bocrete n®" 253 da JE de Sctemfcro de 2013. r‘icurnentoCertifico que c malefial f senrico daste

foi i ecebido I |)re*ta<lo e esti em conb midade
convas espeCifi6i?6es nele oonsignsdas

31 >05
Namai____

Wagner R. Damascene 
^7 ipSAifiMSlto

mailto:ionesuely@yahoQ.com.br
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- SISBB
10/06/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210525113609592897742 
34.236.545/0001-13 

400^00 
0,00

25/05/2021 - 08:40:26 
Institute UnlFG

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Diego Guilherme Lopes Rodrigues 
CPF: ***.328.231-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A. 
AGENCIA: 7950 - CONTA: 00000000000000140215

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 08:40:27

DOCUMENTO: 052505 
AUTENTICACAO SISBB: 0.824.1AB.6A2.662.FEF



ft:NUNIClPIO DE 6UANAMBI Notn: 2021100 
00000001

Codlgo Varirica^So 
K?CA CYQL

;

Secretatla Municipal da Fazenda
Seter de Tributes - Praps Henrique Pereira Donato, n° 90 - Centro - CEP: 45.430-000 - Gtianambi - BA

r I
;
!

NOTA FISCAL DE SERVINGS ELETRONICA - NFS-e AVULSA!

#1;■ /' i

Emsssao (Horario de BrasOta)
21/05/2021 09:01:03
'Reg. Esgeclai Tribute
Nenhum

de Ccmbetenci?
05/2021
BagiMWarfe do ISS
Extgtvel em Guanambi

fcfonidpSo de Prestaeao do Servt^o
Guanambi - BA . S

I*
! :iiJfiiiiiL
j PRE5TADOR DE SERVigOS

iResSo Social
MATHEUS EIGUEIREDO TEDCEIRA
ffome Fantasia Email

eng.matheusfigueiredo@gmaff.CQni
Fcne/FaK
(7?) 991^1-9508

cm'cw)
053.303-665-85
Endereco
RUA EURITA V. C PEREIRA, 500 CASA, PARA1SO - CEP: 40430 000 - Guanambi - BA

Inecr^So mnlcipzl 
1002014

Estedual Simples P4adoftai
Nao

Incent'tvsdof Cultural
Nao

!
1 TOHADOR DE SERVigOS

N:tjme/R®2ao Social
INSTITUTO 1INIFG PARA O DESENVOLVIM ENTO DA CliNCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEIRO
cPFfctm
34.236.545/0001-13
Endereco
RUA VASCO DA GAMA, 317 Safa B, Centro - CEP: 40430-000 - Guanambi - BA

E-mailInscribe© Municipal Inscn^ao Estadual Fone/Fax
idctsemfarfdo@gmail.com(77) 3451-8400

SERVigO PRESTADOi
0802 - Instw?iof treinamento, orianta^So iKsdao^gtca edtacacteirai, avaiia^ao de conhecimentos de quatquer naturexa.

i

!
: DESCRigA.0 DOS SERVigOS

Prestaeia de servi^os ao IMSTITVTO UMIFG PARA 0 DESENVOLVIf^EfiTO OA aiNCIA 6 TECNOtOGIA DO SEMUhUDO BRAS1LHRO rsferente »o T®rma ds Convenlo 01/2021. Parte®: 
Munictpt© da Guanamfei e © Institute UNtFG para o Oesenvofviment© ds Oemrla e Tecnologia do Semtarfd© Brasibtro - TOCT. Objete: O presente convert© tem per ofejete a ce^aborscao ne 

j que compreende © Programs Munkipaf de Regutsriaagso Fundi^ria, bubs diiig&ndas e feit^ras no qua se refers a legslisaga© de mcradras para ©s municipes. Oterio Ofrcial do Muniopt© de 
Guanambi, publtcsd© em 04 de marc© de 2021. an© XIK, No 2345.

:

RETENgOES FEDERAIS

PIS (R£>
0,00

Outras Retencaer, (RS)
0,00

CSLL (RS)
0,00

IR(R4)
0,00

IKSS (Rj)
0,00

COHNS (Ri) 
0,00

■ ; VALORES
^Bguota (%)

5,00
Vabrr Total da frEota (ft$)

1.200,00 i

Base de Cikokr (Rs) 
1.200,00 

Valor tiquida (Rq)
1.200,00

Oesconto I^condlcionado (RS) 
0,00

Oesconto Condfeionado (R4)
0,00

Valor dos Servijos (Rq)
1.200,00

iss (Ri)
60,00

Oedusoes (Ri) 
0,00 

ISS Retida (R$)

OUTRAS INFORMACOES
Esta HFS-e e autodeclaratoria,
TrSb. aprox. R$ 161,40 Federal e R$ 60,00 Muriicipal. Fonte: IBPT [B95EF4]
Noia eletronka avuisa r^ererste a guia N® 50248i

!
! Visualize* em: Sl/aS/1021 l?:04it4

Pam validacar desta MFSe acesze: https://uU”n«i”b;bs.v'rl:irr.corr.br/rrbrrnr/nfrr/vs::dsr 
Esta MFS-e Avulss fot emitida cam respaldo no Oecreta n° 251 de 2S da Setambro de 2013.

!

Certifico que o material I se 'vico neste documento
foirecebido / prestadoe esta emconformidade__
com as especificaQfies nale consignadas

Gu? nambi-BA 
Nome: /

Wagner K. Damascene

/vk

mailto:idctsemfarfdo@gmail.com
https://uU%e2%80%9dn%c2%abi%e2%80%9db;bs.v'rl:irr.corr.br/rrbrrnr/nfrr/vs::dsr
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SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

0001

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

AUTOATENDIMENTOj

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: £0000000020210526111612495628582
34.236.545/0001-13

1.200j 00 
0^00

26/05/2021 - 08:24:15 
Institute UniFG

CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Matheus Figueiredo Teixeira 
CPF: ***.303.665-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. 
AGENCIA: 4697 - CONTA: 00010000000000226173

Notificacao enviada em: 26/05/2021 - 08:24:16
:sssssssssssssssssss=ss: sssssss;

DOCUMENTO: 052601 
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A8.5DB.94B.796.7F4

t
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N»ta: lOillOO

OOOOOOOl
Cdd'e&Vciffiidtaa
.EC5H-X7TQ

WSSiM

MUWIClPIO DE GUANAMBIs-L
4

Secrefarla Munldpal da Fazenda
Setcr de Tributes - Prats Henrique Pereira Donate, n» 90 - Centro - CEP; 46.430-000 - Guansmbi - BA ' ■'

, J 1
NOTA FISCAL DE SERVINGS ELETRONICA - MFS-e AVULSA SI

EmrssSo (Horarlo de BresHta)

21/05/2021 09:01:03
Reg, Especial Tributafso

Nenhum

Perfodo de Compefeencia

05/2021
ExififetIMarfe do ISS

Exsgtvet em Guanambi

Munidplo de Presta?aa do Servtfo

Guanambi - BA W*m
upiiiiiii Ej

PRESTADOR DE SERVigOS
Raslo Social

Otacfsio Gomes Teixesra
flome Fantasia Email

Otadstotrfba@hotmail .com
Irscentivador Cultural

mo
cpf/ctm
044.700.345-33
Ende.rego
Rua Rat 6an&osa, 197 Casa, Distrito Venda Vefha - CEP; 46390-DOQ - Ibiassuce - BA

Fone/Fax

(71) 99203-0972
Jnscrtgio Municipal Jnscrigao Estadual Simples Nadonal

Nao

TOMADOR DE SERVigOS
Nome/Rasao Social

IHSTITIITO UNIFG PARA O OESENVOLVIM EHTO DA CliNCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARlDO BRASILEIRO
Inscriig^o EstaduatCPf/Ctm

34.236.545/0001-13 
Enderego
RVA VASCO DA GAMA, 317Safe B, Centra - CEP: 46430-000 - Guanambi- BA

E-mailIftscrtfeo Municipal Fone/Fax

(77) 3451-8400 ldctseriiiaHdo@gmafi.cxim

SERVigO PRESTADO
0802 - Insrtrugao, faeinamentO/ onentagao pedagdgtca e educacional, avalta$ao de conhecimentcFS de guaiquer natureaa.

DESCRI^AO DOS SERVigOS
Prestagao- de.srerutgosaoIf'ISTinfrO UN1F6 PARA 0 OESEf4VQtVIME5^TO DA OEWCIA E TECf^OiOGIA DO SEMIAFIOO 8RASILBR0 referents ao Termo ds Convenio C1/2Q2I, Partes:^ 
Munlcrpso de Guanambi e o institute UNIFG para o Oesenvofvimento da Clencia e Tecnologia do Samtiddo Brasilelro ~ I0CT, Objeto: O presente convent© tsm por objete a colaboragao no 
cue compreende o iPrcgrama Municipal de Regulamagao Fundiaria, suas diligencigs e felturas no pue se refer® g leoaSssa^ao de moradias para os munreipes. Dierlo Oficial do Municrpto de 
Guanambi, pufeStcado em 04 de marco de 2021* ano XIII, No 2345,

!

r

;

t
I

RETElMgOES FEDERAIS
P3S {RIJ

0,00
Outras RetensS^ (RS)

0,00
CSU-fRS)

0,00
m (M)
0,00

COHNS (Ri) 
0,00

IHSS
0,00

VAUDRES

5,00
Valor Total da Mota (R5J

Base da Cdkoio (E^S)

1.200,00
Valor Uqoido (P.s)

1.200,00

Oasconto tocondicionado (Rs)

0,00
Oeiii5«es (RS)

0,00
ISS Katkfo (R$) '

Valor dos Servitor (Rt) 
1.200,00 

iss (RS)

60,00
Dasconto Condicionado (R?)

0,00 1.200,00
OUTRAS INFORMAgOES 
Esta NFS-e e autodeclaratoria,
Trib. aprox. R$ 161,40 Federal e R$ 60,00 Munldpal. Fontei I8PT [895EF4]
t’lota ele'trcnics avulss referents s guie N3 50249

Visualiesdoemi 2.1/05/2021 i?i02i31
Para valtdaga© desta NFS© acesse: bttpsi//gu3nBmbtba,webks.com.br/externe/nfse/va1tdar 
Esta MFS-e AvtiSsa -tes emliida com respaSdo n© Decrete 252 de 26 de Setembro de 2013.

Certilico que p material I service deste documento 
foi recebido / prestado a est4 em conformidade 
com as especificaffies nele consignadas
Gu:- nambi-B^ lS^~

Nome:

&

Wagner k. Damascene

vj



10/06/2021 Banco do Brasil

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

SISTENA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 07.27.11 

0002
AUTOATENDINENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID; E0000000020210526112023524147579 
34.236.545/0001-13 

1.200.,00 
0,00

26/05/2021 - 08:24:38 
Institute UniFG

CNP3: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Otacisio Gomes Teixeira 
CPF: ***.700.345-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 5.A. 
AGENCIA: 2109 - CONTA: 00000000000000163040

Notificacao enviada em: 26/05/2021 - 08:24:39

DOCUMENTO: 052602 
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE7.9B4.0A1.23B.412

i.



NUNIClPIO DE GO AN AM BI 
Secretada Municipal da Fazenda
Setor de Tributos - Press Hemique Pereira Donato, n« 90 - Centro - CEP: 46.433-000 - SuaramK - 6A

Nritn- 7021100 
00000001

| Cb-Jige VvrffiuifliD
l SNS3Z-A678

,f |PM'
s ’ U

;

NOT A FISCAL DE SERVINGS ELETRdNICA - NFS-e AVULSAi
Emissao {frior&lo de BrssDia)
21/05/2021 09:01:03
Re®. Espedsf TnbutacSo
Nenhum

Psrfottc tta Comj>et4ncia
05/2021

Extgibn-dade da ISS
Exigivel em Guanambi

Munlcfpio de Prestasao do Service
Guanambi - BA

: 'ii'iiiii
PRESTAOOR DE SERVigoS
Rssa<i Social
Thomas Leonardo Marques de Castro Leal
rioms Fantssla Email

thomssmdd^gmaiLcom
!
I

CPF/CM)
029.285.975-90

TRAmSSA eucimes DA CUNHA, 79, Centro - CEP: 4m30-m& - Guanambi - BA

.Insc-rijSo Municipal 
1602128

Inseri^ic Estadual Simples Nactonal Inceftfelvador CwHurat Fcne/Fax
Nao Nao {77) 99110-5142

TOMADOR DE SERVINGS
Mome/Rscao Social
INSTITUTO UNIFG PARA O DESEWVOLVIMENTO DA Cli«CIA E TECNOLOGIA DO SEMIArIDO BRASILEIRO

InecKgao Estadual icPFtctm
34.236.545/0001-13
Endere^o
MfA VASCO DA GAMA* 317 Safa B, Contra - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

Inscrifso Municipal E-mailFone/Fax
(77) 3451-8400 ielctsemiarido@gmail.com

SERV1CO PRESTADO
0897 - Instrocio, ireiaamento, aripnta^ao pedagdgka e erfocadonal, avaliagao de conbedmentee d# gualguer natoreaa.

;
;
| DESCRI$A0 DOS SERVINGS

de .services ®o IflSTIWrO UHIFG PARA 0 DESENVOIVIMSI«TO OA CiEWCIA 6 TECNOLOGIA DO SEMIARIDO SRASILEIRO referents »o Terms d® Convsnia 01/2021. Partes:^ 
Municipio de Guanambi e o Institute UNIFG para © Oessnvofvimsnt© da Ctencia e Tecnologia d© Semiarld© Brasileiro - 1DCT. Objetet O presente convenio tem pur objsfco a celaboracaa no 
pue compreends © Programs MunfcipaT de Reguleriaacao fundi^ria, suss diligences e feituras no que se refers a ieQeltaaca© de moradias para ©s muntcipes. OierSo Ofrdal do Munkrpt© de 
Guanambv pubHcsdo em 04 de mergo de 2021., ano XIUf No 234S,

I

;

!
RETENgOES FEDERAIS

PIS (RS)
0,00

Otrtras Reten^es (RS)

6,00
esa (as)

0,00
3R(RS)
0,00

IPISS CR$)
0,00

COHNS <R£)
0,00!

| VALORES
Aliquots (%}

5,00
Vaior Total da Nota (RS)

Base de Caleufo < W)
1.200,00

Va^or tjqufdo tRS)
1.200,00

Desconto IncondKionado (PS)
0,00

Descortto Condictonado (RS)
0,00

Veksr dos Services (RS)
1.200,00 

IBS (Ri) 
60,00

Dedueoes (RS) 
0,00 

ISS Relido (RS)

I

1.200,00
i OUTRASINFGRMAgOES 

Esta NFS-e e autodeciaratoria,
Trib. aprox. RS 161,40 Federal e R$ 60,00 Municipal. Fdntei IBPT [B95EF4]
iN’o&a eiatranica avulsa r^srerrt© a gut® N® 50247

!

I

Visualized© emt 2.1/05/2021 1.7t04!C2
Para vsfldaca© desta NFS® acesse: ht^s!//gusn3mb:sba.'Vie&iKS.c©rr5.br/e%terno/nfse/vaiy  ar 
Esta NFS-e Avuls® f©t emibda com rsspstd© no Oecreto 252 de 2S da Setambr© de 2G13.

!
5Certifico que o material /servifo deste documento 

foi recebido / prestado e esta em conformidade 
com as especificapdes nele consignadas :

'iJl<cfl n^nj.. .... ......

a 1
Wagner k. Damascene

Gusnambi-BA
Nome:

mailto:ielctsemiarido@gmail.com


10/06/2021 Banco do Brasil
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SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTOATENDINENTO

SISBB 
10/06/2021 - 
0923700923

- 07.27.12 
0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO 0 D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210527110322957160117 
34.236.545/0001-13 

1.200.,00 
0,00

27/05/2021 - 08:07:29 
Instituto UniFG

ID:
CNP3:
VALOR:
TARIFA:
DATA:
DESCRICAO:

PAGO PARA: Thomas Leonardo Marques de Castro Le 
CPF: ***.285.975-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000077667524

Notificacao enviada em: 27/05/2021 - 08:07:30
:ss=s=ssssssssssssssssss

DOCUMENTO: 052702 
AUTENTICACAO SISBB: E.0C9.994.586.475.E32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Estado da Bahia

■I

tea u:-• I

ir.
ii
!
ii>

1:1i;ii :
\ I

!
i *•

2021
i'.

Processo de Pagamento N° 1219
■j;

Data: 17/05/2021 !!:

Empenho N°: 412/2588

Credor:! , : 12293 - iNSTiTUTO tlNiFG DESENV;;CI§NGIA TECN. DO SSiEMlARlbb^BRASiLEIRO'. ^ ■ !j
T*-

'12.400,00Valor Bruto R$: 

Valor Retido R$: 

Valor Liquid© R$:

:{
0,00

12.400,00

Dotacao Orcamentaria
t- v/ -

■' ■ ^‘i ,■ <1' .Vv'^'-.Wj ■

f........ ..............................
:i;;-1Reduz!d6:.v;,.;.:.i2O69.3fl:O0;“ ^ r

J-'y,
J Untdade:

; !

11- : ^.$EGBE^RfA;Wjjl|ileiPAL‘OE:PL^

' 2 069 - GESTAO DAS AQOES DE PlANEJAMENTOy * "

Elemento: ^C'v3.3.9d.39,0b T Oiutr6s:$ervi5bs .de Terceirosr Pessoa:'Jurldica'- \ - ■ <

vW-

............
v3

V;
A?ao: -

'X wmmms
i: •/;> !•:

Valor\C- N°boic;N? AgSiicla Bartcp:. , ,.V. : :;1 S ■ • ; y:. N° Cohta ' beserigaoCghta
; *

12.400,00001 - BANCO DO BRASILIA 999917972-8 BB - PMG CONTA MOVIMENTO -17972-8 0923-7

i

l

3S14369■I;

o2S2>
WMVtOsj

l i

I

i



j§| 'j PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Prata Henrique Pereira Donato, 90 - 
.CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: . - GUANAMBI - BA

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:
- TIPO DO EMPENHO: Global

rFORNECEOOR 
Nome: 
Endere^o: 
Balrro:
CNPJ:
Conta:

12293 - INSTITUTO UNIFG DESENV. CI^NCIA TECN. DO SEMlARIDO BRASI 
ROA VASCO DA GAMA, 317-SALA B 
CENTRO
34.236.545/0001 -13 Insc. Estadual:

AgSncIa:

Tipo Pessoa: - JuKdica 
Complemonto:..

Estado: BACldade: GUANAMBI
RG:CPF:

Banco:

SL
Unidade:
Fun$So:
Sub-Funtao:
Programa:
AtSo:
Elemento:
Fonto:
Sub-Elemento:

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04 - AdminlstraoSo 

122- AbMINISTRACAO GERAL 
008-GESTAOATIVA

2.069 - GESTAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO 
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurldlca 

00 - Recursos Ordinaries
3.3.90.39.99- Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurldlca

Modatidadei'l NSo se Aplica 
Convfinlo: \\
Patrlmfinio:

g.JsSiadA/iterli,f: II. avai^gg^InHdSI iis^aidd^tSiiii
Contrato:

12.400,00 111.772,50124.172,50

_ HISTORICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PRESENTE TERMO DE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COLABORAgAO NO QIE 
COMPREENDE O PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA.SUAS 
DILIGEnCIAS E FEITURAS NO QUE SE REFERE A LEGALIZAgAO DE MORAOIAS 
IRREGULARES PARA OS MUNlCIPES.EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO,COM OINTUITO DE CONTRIBUIR E FETIVAR ACOES DESCRITAS NA LEI 
N° 13.465 OE 11 DE JULHO DE 2017 E NO DECRETO MUNICIPAL N° 514 INSTITUlDO EM 1 DE 
ABRIL DE 2019.CONFORME TERMO DE CONVENIO N“ 01/2021. REFERENTE AO

, Movlmentacao Empenho ,
Saldo Anterior '[ Sub Empenhe SaldeA,U,~

12.400,0012.400,00 0,00

Data do Empenho: 15/04/2021 Data do Pagamento: 17/05/2021Data do LlquidagSo: 29/04/2021

Doze ml equalro^ntos reais M^ Valor Bruto | , ' - IzW]

Paga-se ao favorecldo o valor de R$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reals) 
provenlente desta nota. Em, 17/05/2021 O proeesso fol pago conforma a autorlzacio. Em, 17/05/2021

UP,fc? MARINA GABRIELA LESSA PRADO 
fesourelro(a)
Matrlcula:

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO 
Secretdria da Fazenda 

Matrlcula : 9003041

' ■■ - ■ ' IDEWTIFICACiOBAWCAai* ■ .

12.400.009999BB - PMG CONTA MOVIMENTO • 17972*8 001 * BANCO DO BRASIL S A17972-8 0923*7

■ R E CIB O , ■

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI a importOncia supra de RS 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reals ), conforms espedficacSo constante 
nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitacio.

Pagamento efetuado atravds de DEBITO.
3412072
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' prefeitura municipal de guanambi
SWUSiW Praia Henrlque Pereira Oonato, 90 - 

CNPJ: 13.982.M0/0001-96 - CEP: .

* i

f

MWJ* • GUANAMBI - BA

yNOTA DE LIQUIDACAO \ PROCESSO ADM:

rFORNECEDOR 
Nome: 
Endereso: 
Balrro:
CNPJ:
Conta:.

12293 • INSTITUTO UNIFG DESENV. ClENCIATECN. DO SEMIARIDO BRASI
RUA VASCO DA GAMA, 317-SALA B 
CENTRO
34.236.54S/0001-13 Insc. Estadual:

. Agenda:

TlpoPessoa: Jurfdlca 
Comptemento:

Cldade; GUANAMBI 
CPF:

Barteo: -

Estado: BA
RG:

,rOOTACAO ORCAMENTARIA _------------------ :------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------—^
.Reiduildo: fi5r.^£20B9l3^ ORCiMWENTARlO E SUPL^ENTAR^S*'..V =U- ^^0 £1^^110:^5/04/2021^

Unldade:
Fuhsao:
Sub-Fun$s6:
Programa:
A$&o:
Elemenlo:
Fonte:
Sub-Elemento:

11 -SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO 
04-AdmlnlstragSo 

122- ADMINISTRAQAO GERAL 
008-GESTAO ATIVA

2.0B9- GESTAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO 
3.3.90.39.00- Outros Serves de Tercelros - Pessoa Jurldlca 

00- Recursos Ordlndrlos
3.3.90.39.99- Outros Seivlcos de Tercelros - Pessoa Juridica

.' Saldo'Anterior >'• .[i/alor do Erripenho^ Saldo Atu'alModalidade: Nao se Aplica 
ConvBnlo:
Patrimdnlo:

Contrato:
12.400,00 •111.772,50124.172,50

■■ 9

O PRESENT E TERMO DE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COLABORA?AO NO QIE 
COMPREENDE O PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAgAO FUNDIARIA.SUAS 
diligEncias e feituras no que se refere a legauzaqAo DE MORAOIAS
IRREGULARES PARA OS MUNlCIPES.EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO.COM O INTUITO DE CONTRIBUIR E FETIVAR AQOES DESCRITAS NA LEI 
N“ 13.465 OE 11 DE JULHO DE 2017 E NO DECRETO MUNICIPAL N“ 514 INSTITUlDO EM 1 DE 
ABRIL DE 2019,CONFORMS TERMO DE CONVENIO N“ 01/2021. REFERENTE AO 
PAGAMENTO DA 1° PARCELA.

mmwmmr6v Soldo Anterior/;Ti

12.400,00 12.400,00 0,00//

Date do LlquIdagSo: 29/04/2021Date do Empenho: 15/04/2021 /

«~ :,;w document os cbMPROBAtcRios^^^iw;:^^,^^ ,
i

DIVERSOSHSiv5:Data EmlsaaoT,Nbme bdDSe.T’.W:Dbeumento•'Valor R$
12:400,00• ' 029/04/2021 TERMO DE CONVEn IO

,» <3; desdobramentos ( pcasp

icddigoii^y:.1 Pescricao-iya^Lr.tfVLVivt R* ^
LIQUIDAgAO OUTROS SERVIgOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 12.400,0033231990

Declaro que a deapesa relative a note de empenho supra estd liquldada em 
29/04/2021, podendo efetuar o pagamento.

Declaro due os materials foram recebkres e/ou services prestedos em 
/ I 29/04/2021.

^trdo Lira Junior 
■MunopaWrPianqamentcr

Prefeitura de Guanambi 
Oecreto N* 03 de 01 dejanero de 2021

i
LEANDRMQ5VESDASILVA 

Assistants Admlnlstratlvo 
Matrlcula: 200007 3412072

t, '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI *. •
Praja Henrique Pereira Donato, 90 - 
CNPJl 13.982,640/0001-96 - CEP: . - GUANAMBI - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO
N° SUB-EMPENHO: 2588 Data do Sub-Empenho: 29/04/2021 TIRO DO EMPENHO: GlobalEMPENHO: 412/2021

P FORNECEDOR 
Nome: 
Enderefo: 
Balrro:
CNPJ:
Conta:

12293 - INSTITUTO UNIFG DESENV. CI^NCIA TECN. DO SEMlARIDO BRASILEIRO 
RUA VASCO DA GAMA, 317-SALA B 
CENTRO
34.236.545/0001-13 Insc. Estadual:

Agenda:

Tlpo Pessoa: Jurldlca
Complemento:

Cldade: GUANAMBI 
CPF:

Banco: •

Eatado: BA
RG:

r - DOTAC&0 ORCAMENTARIA 
Redualdo: - orcamentArio E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/04/20212069.39.00
Unldade:
FungSo:
Sub-FunqSo:
Programa:
Afllo:
Elemanto:
Fonte:
Sub-Elemanto:

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04-AdminlstrafSo 

122- ADMINISTRACAO GERAL
oos-gestAoativa

2.069- GESTAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO 
3.3.90.39.00- Outros Servioos da Tercelros - Pessoa Jurldlca 

00- Recursos OrdinOrios
3.3.90.39.99- Outras Services da Tercelros - Pessoa Jurldlca

*

Saldo AtualSaldo Anterior Valor do EmpenhoModalldade: NSo se Aplica 
Convfinlo:
Patrlmfinlo:

Contrato:
12.400,00 111.772,50124.T72.50

- histOrico ■" 1 - ................... ..................

O PRESENTE TERMO DE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COLABORACAO NO QIE 
COMPREENDE O PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDlARlA.SUAS 
DILIGENCIAS E FEITURAS NO QUE SE REFERE a LEGALIZAQAO DE MORADIAS 
IRREGULARES PARA OS MUNlCIPES.EM PARCERIA COM A SECREtARIA MUNIICIPAL DE 
PLANEJAMENTO.COM O INTUITO DE CONTRIBUIR E FETIVAR A50ES DESCRITAS NA LEI 
N« 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017 E NO DECRETO MUNICIPAL N» 514 INSTITUlDO EM 1 DE 
ABRIL DE 2019,CONFORMS TERMO DE CONVENIO N° 01/2021, REFERENTE AO 
PAGAMENTO DA 1* PARCELA,

MovImentagSo Empenho

Saldo AtualSaldo Anterior Sub-Empenho

12.400,00 12.400,00 0,00

EspecIflcagSo (Item) 'N0 Ordem.' Unldade Valor Unlttrlo Valor TotalQuant

## Doze mil e quatrocentos reals ’## r 12.400,00*:
Declare que a Importfincla supra fol deduzlda do crddlto prdprlo em 29/04/2021Autorlzo o empenho da deapesa supra menclonada em 29/04/2021.

■ .•

I,6£
SONIA MARIA DE SOUZA CARDOSO 

Asslstente Administrative 
Matrlcula: 200026

MARIA DIGNA COUTRIHp DO NASCIMENTO 
Secreterla da Fazenda 

Matrlcula: 9003041
3412072

586



r .17/C'5/2021 Banco do Brasil

G332171542928679006 
17/05/2021 15:45:06

GSvHiHi) , !:
' • :: •

Transfergncia entre contas diversas
:

Debitado .

Nome 
AgSncIa 
Conta corrente

PREF MUN OE GUANAMBI 
923-7.
17972-8

; ;.* •
:

Creditado

INSTITUTO Q D C TECNOLOG 
923-7 
'55500-2'

.12.400,00

Nome 
Aggncia 

. Conta correntd 
Valor . 
DestinagSo. 
Data

:
V.• :' v:-'

• •*
••0 : •;

; Nesta data •.
;■! /«) ;.Assinada.por JE760267 MARINA GABRIELA LESSA PRADO 

JE891938 ARNALDO P A2EVEDO
17/05/20.21 15:40:02 
1.7/05/2021 15:45:06.:

: • ••. • 
•. • .•Transayao efetuada com sucesso.

*.
TrahsagSo efetuada com sucesso por:-JE891938 ARNALDO P A2EVEDO.

V • y

......• •;
*v *.•! :

\ ■ : .•••
:■ • : .

V .• :
::

:

: :■: .
v.

;: :.•
• •. ; . : .• .•::

•: _ .• •: :
:*.

- ;;
> *•

!/
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm l#/terriplate/-2Fp0ndencias'-2FGTPY.bb 1/1

:
:

■:;
■ : *.

:

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm
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«. •• • .*
MIN1ST&RI0 DA FA2ENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

;

i

CERTlDAO NEGATlVA DE DEbITOS RELAtIVOS AOS TRlBUTOS FEDERAIS E A DMDA AtIVA
DA UNlAO

Nome: IDCT • INSTltUtO UNIFG PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
DO SEMIARIDO BRASILEIRO 

CNPJ: 34.236.545/0001-13r

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer d (vidas de 
responsabilidade do Sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, a certificado qua 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a ergditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em -Divida Ativa da Uniio (DAU)'junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao 6 vdlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no cdso de ente federative, para 
tOdos os drgaos e fundos pubiicos da administragao dlreta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrartge inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alfneas ’a1 a 'd1 do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidlo esta condicionada a verificagaO.de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base ha Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 09:39:54 do dia 26/04/2021 <hora e data de Bras(lia>.
Vaiida ate 23/10/2021.
COdigo de controle da certidao: 411 E.1EE3.EA6A.462B 
Qualquer rasura Ou emenda invalidara este documento.

V

•

• • •

;

il • • »•

i' /. •

•

L.
:

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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si
V Emissao: 26/04/2021 09:41GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA
l
I ! SECRETARIA DA FAZENDA

. ' ;•
Certidao Negativa de Debitos Tributariesr

i (Emitlda para os efSftos dos aits. 113 e 114 da LSI 3.936 de 11 de daiambro de 1961 • C6digo
TributSrio do Estado da Bahia)

5

I
I- t, •

i

i Certidao N°: 20211664605

I RA2AO SOCIAL
*. ‘

I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
i
7} •

1
I

inscriqAo estadual CNPJ

34.236.545/OO0l-13Ii
3
% ■ Flea certlficado que nao constarti, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da'pessoa flsica ou jurldica acima 

identifeada, relatives aos tributos adminlstrados por esta Secretaria.r
S
T 
| '
l
I
S
J.

Esta certidao e’ngloba todos os seiis estabelecimentos quanto a Inexlstencia de debitos, inclusive 6s inscrifos ha Ofvida 
Ativa, de competeficia da Procuradoria GSral do Estado, ressalvado o direlto da Fdzehda Piiblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquef debitos que vierem a ser apurados posterlormente.

I
II
I
l-

■ 8‘ • Emitida em 26/04/12021, conforms Portaria n® 918/99, sendo vSlida por 60 dias, contados a partir da data de
emissao.! sua

• * .*fr
f.a •

s

?
I
s.’

A autenticidade deste oocumento pooe ser comprovada nas Inspetorias .
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE^O http://www.sefaz.ba.gov.br1

i.
a ■
r
3

i? •

I
I

. ' .■

Vaiida com a apresenta$So conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

s
s ■
9.
v!rr?
f

Pigina 1 de 1 ReiCcrtidaoNegativa.rpt
1,
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http://www.sefaz.ba.gov.br


I
•s
IX •

I
5
?!

29/04/2021 19:18:02 - GEYSE CHRYSTINE PEREIRA SOUZAESTADO DA BAHIA 
& MUNICIPIO DE GUANAMBi 
ft Secretaria Municipal de Finangas 
Ol PC A HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90. - CENTRO - 46.430-000

::'

CNPJ: 13982640000196
i

?■

certidAo negativa de debugs
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E A DlVIDA ATIVA DO MUNlClPlO;;

1,

CNPJ/CPF: 34238545000113 
INSCRICAO MUNICIPAL: 96449868398001
NOME / RAZAO SOCIAL: IDCT - INSTUUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClENCIA E 
ENDEREQO:
MUNICIPIO / UF:

RUA VASCO DA GAMA. 317 - CENTRO - SALA B 
Guanambi / BA

i?

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
resportsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem'a ser apuradas, e certificado 
que nao constam pendencias em seu nome, relptivas aos tributes administrados peia(o) 
Secretaria Municipal de Finangas e inscrigoes em Divida Ativa do Municipio junto a Procuradoria 
Geral do Municipio.

:

;■

OATAEMISSAO: 29/04/2021 
VALIDO ATE: 29/05/2021 
CODlGO DE VERIFICACAO: ANJE4MCNJAY

*
E-mail:fi8cal0uanambl@hotnian.com Site: htt|s://www.0uahambl.ba.flbv.br Telefone: (77) 034624300

Autentlcidade do documento sujelta a veriflcacSo.
Acesse: http://guanambl4>aJink3.com.br/l3>grp/Servlcos.html para verifica^ao.

Jnk3 Tecndogia Uda

V

;
Ir
{

mailto:fi8cal0uanambl@hotnian.com
http://www.0uahambl.ba.flbv.br
http://guanambl4%3eaJink3.com.br/l3%3egrp/Servlcos.html


Pagina 1 de 1

*

PODER JUDIClARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
i

Nome: IDCT - INSTITUTO UNIFG PARA 0 DE.SENVODVIMENTO DA CIENCIA E 
TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO (MATRI2E FILlAlS)
CNPJ: 34.236.545/0001-13 
CertidSo n°: 13462993/2021 
ExpedigSo: 26/04/2021, As 09:44:23
Validade: 22/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dsta 
de sua expedigao.

Certifica-se que idct - Instituto unifg para o DESEnVOlvxmento da ■ 
CIENCIA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO (MATRIZ E FILlAlS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 34.236.545/0001-13, NAO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
CertidSo emitida com base no art. 642'-A da 'Consolidagao das Deis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julhd de 2011, e 
na Resolugao Administrative. n° 1470/2011 do Tribunal Superior do ' 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta CertidAo sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigio.
No caso de pessoa juridica, a CertidAo atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agAncias Ou filiais.
A aceitagao desta certidAo condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
internet (http://www.tst.jus.br) ,
Certidao emitida gratuitamente.

!

rJ

I1

V.

I
■

1
INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplerites perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aOS . 
recolhimentos previdenciArios, a honorArios, a ettstas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante 6 MinistArio Pftblicd do 
Trabalho ou ComissAo de ConciliagAd'PrAvia.

I.
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;!I.
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Dflvidas e sugest6ee: cndtatst.juB.brI. <231
3
l
r
£

http://www.tst.jus.br
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f Voltar Imprimir

CM2ZA
CAIXA ECONdM ICA FEDERAL

«. *
Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF

Inscri^go: 34.236.545/0001-13
Razao Social: iDcriNSTrruTO
Endere^o: R VASCO DA GAMA 317 / CENTRO / GUANAMBI / BA / 46430-000

j

s
'I

<

A CBixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de il de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situagao regular perante o Furtdo de 
Garantia do Tempo de Service - FGTS.

•
■ O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 

debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes com o FGTS.
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Valldade: 14/04/2021 a 13/05/2021 

CertlfieagSo Numero: 2021041402245821445461

{
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1:
! Informagao obtida em 26/04/2071 09:40:47l

i
A utilizagao deste Certificado para os fins preylstos em Lei esta Condicionada 
a verificagao de autenticidade no site da CaixaTWww.caixa.gov.br
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0 Rua Sama Cat 3fma,399 • Sairro Bela Vista ■ Guanambi-BA
C.E.P.: A6430-000 

0 idctsemi3ritf0@gmail.com

iNSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOIVIMENTO DA 
ClENCIA £ TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILE1RO

Guanambi, 23 de julho de 2021.

Oftcio n° 03/2021

De: Institute UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia 

Para: Prefeito Municipal de Guanambi m:(XolQ?l 31) -
HORARiO:.

Excelentfssimo Sr. Prefeito Nilo Augusto Moraes Coelho,

Assunto: Prestapao de contas doTermo de Convenio n° 01/2021, parcelas n° 2a e 3a.

Prezado Senhor,

Venho per meio deste, encaminhar a prestapao de eentas do Termo de 
Convenio firmado com o Municipio de Guanambi (Secretaria Municipal de 
Planejamento), das parcelas de numeros 2 e 3, que totalizam o valor de R$ 24.800,00 
(vinte e quatro mil e oitocentos reais), recebidas no dia 09 de julho de 2021, referente 
aos meses de abril e maio de 2021. '

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposipao atraves do e-mail 
idctsemiarido@amail.com ou telefone (77) 99852-5637, com o responsavel Wagner 
Ricca Damasceno.

Atenciosamente,

Wagner Ricca Damasceno
Diretor Administrative e Financeiro

** “‘-F .* « , * •'» - f i* 11 ' /
, -r~ :;vj .'’MSi V- J' J

s
A

4VmMm", -ss #1

ns&tsm

&2>\

mailto:idctsemi3ritf0@gmail.com
mailto:idctsemiarido@amail.com


0 Rua Santa Catalina, 399 ■ Batrro 8ela Vista • Cuanambt-BA •
C.E.P.: ^6430-000 

IS idctsemiarido@gm3il.com

INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLV1MENTO DA 
ClENCIA £ TECNOIOGIA DO SEMlAfilDO BRASILEIRO

Guanambi, 23 de julho de 2021.

PECLAHACAQ.DE APLICACAQ pg RECUR SOS

Na qualidade de titular e representante legal do Institute UNIFG para o 
Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido Brasileiro - IDCT, situado na 
Rua Santa Catarina, n° 339, bairro Bela Vista, Municipio de Guanambi - Bahia, inscrito 
no CNPJ sob o numero 34.236.545/0001-13, DECLARO que os recursos referentes 
as parcelas de numeros 2 e 3 do Termo de Convenio n° 01/2021, foram rigorosamente 
aplieados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Wa^Aertfi^fea Lamasceno 

Diretor Administrative e Financeiro

’•v*- -S'* £Mi§
H
:'Z •■J ?

1*1

m
—pn rr

i;:-WUmS!Mii3w-‘r" tl /' ■'V-'iA f ■ V-;A7~;-

mailto:idctsemiarido@gm3il.com


fllftua Santa Catarina, 399 - Bairro Beta Vista * Guanarribi*BA
CX-P-46430-000 

■ idctsemiarido@tgmaiLeonrv

IMSTHUTO UNIFG PARA O OES£NVOIVIM£NTO 0A 
CltNOA E TECNOlOGlA DO SEMlARIDO BRAStLEIRO

RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

N° da Parceria:
Termode Convenio 01/2021

Pcriodo de execu^ao: 
Anode 2021

Perfodo de vigencia: 
25/02/2021 a 31/12/2021

Nome da Organizatao: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClfiNCIA E TECNOLOGIA DO SEMlARIDO BRASILEIRO -
IDCT

; Nomedo6rgao Repassador:
Prefeitura Municipal de Guanambi-Bahia

CNPJn0:
34.236.545/0001-13

Telcfone: (77) 09852-2537 
E-mail: idctsemiarido@gmail.com

Objeto da Parceria:
Colabora9So no que compreendeo Programa Municipal deRegularizaipio Fundiaria, suas diligenciase feiturasno quese refere a legalizafao de moradias 
para os municipes, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, com o intuito de contribuir e efetivar a^des descritas na lei 13.465 de 
11/07/2017 e no decreto municipal n° 514/2019:.

1 Relatdrio - execn^So de-metas:
Ajoes que compreendem o Programa Municipal de Regularizagao Fundiaria, suas diligencias e feituras no que se refere a legalizajao de moradias para os 
municipes:

1:1 AfSes programadas (de acordo com o Plano de Trabalho): 
a) Sele^do, agrega(ao e capacita^o da equipe de Regularizaijao Fundiaria; 
bl CompflafSo de dados planialtimetricos e cadastrais do Loteamento Boa Vista;
c) Georreferenciamento dos imbveis a serem regularizados no Loteamento Boa Vista;
d) Identifica^ao, em planta, das matriculas ou transcri93es dos imdveis informais do Loteamento Boa Vista;
e) Realizagdo de diagndstico especial e ambiental dos imdveis e seus entomos;
f) Classificafao da area a partir da zonifica^So urbanistica;
g) Llaborafdo de diagnostic© sobre possiveis intervenfdes urbanislicas (infraestmtura. mobilidrios, mobilidade urbana e equipamcntos urbanos);
h) Elaborafdo de memorial descritivo dos imdveis cadastrados e identificados nos projetos de intervenfdes urbanisticas;
i) Auxiliona elabora?ao deparecerjuridico para ser apreciado ereferendado pelaProcuradoriaMunicipal de Guanambi.

1.2 Afdes executadas (implanta^ao do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efctivamente cxecutado):
a) Selefdo, agregayao ecapacita^aodacquipedeRegulariya^ao Fundidria;
b) Compila^ao de dados planialtimetricos e cadastrais do Loteamento Boa Vista;
c) Georreferenciamento os tmoveis a serem regularizados im Loteamento Boa Vista;
d) Identifica^do, em planta, as matriculas ou transcribes dos imbveis informais do Loteamento Boa Vista;
e) Realizagao dediagn6sticoespacialeainbientaldos:im6yeiseseuentomo;
f) Classificagao da area a partir da zonificafao urbanistica;
gl ElaborapSo de diagndstico sobre possiveis interven96es urbanisticas (mfraestrutura, mobiliarios, mobilidade urbana e equipamcntos urbanos); 
h) Elabora^ao de memorial descritivo dos imbveis cadastrados e identificados nos projetos de intervenbes urbanisticas;
Q EIaborafSo deParecer Jurfdico para ser apreciado e referendado pela Procuradoria do Municipio de Guanambi

1.3 Alcance dos objetivos (os bcncfieios alcan^ados pelo publico alvo, ressaltando as metas alcan^adas, a popuiabo beneGciada e describe do 
alcance social por meio de indicadores comparatives entre a situabo anterior, durante e posterior & implantabo do projeto):
Em resumo; Compilabo de dados geogrificos, espaciais, cadastrais e sociais do Loteamento Boa Vista; Estudos tbnicos e cietitificos do Loteamento Boa 
Vista; Capacitabo, esclarecimentos e orientabes dos membros que integram a Comissao de Regularizagao fundiaria; Apoio Juridico, tecnico (engenharia 
e arquitetura); Apreciabo dos dados de Catnpo e dados sociais; Criabo de metodologia especifiea para adequabo e eompatMidade Legal dps 
instrumentos necessdrios para viabilizab© da Regularizabo fundiaria.

mailto:idctsemiarido@gmail.com


1.4 CondusSo (fazer uma condusSo descrcvcndo se o objetho proposto no Plano de Trabalho foi atingido cm sua totalidade):
As afoes estao sendo executadas conforme previsto mkiabnente e sendo acompanhadas semanalmente pelos membros da Comissao de RegularizafSo 
Fundiaria, que e legalmente a responsavel por listar as agoes e coletar os dados de campo e os dados sociais.
Salienta-se que apesar das parcelas em atraso (total de 2 parcelas em atraso) a equipe tdcnica do IDCT ndo se ausentou das suas responsabilidades, 
atentando-se para as ag5es e atividades necessirias para respaldar tecnicamente e cientificamente a Comissao de Regidarizagao Fundiaria do Municipio de 
Guanambi.
Registra-se que por meio da Poitaria Municipal n° 22 de 30 de junbo de 2021, bouye a nomeagao da Sr", Hanny de Souza Guimaraes Alves, para a Gestao 
do Convenio n0 01/2021 atravds da Comissao paraMonitoramento e Avaliagao, da Secretaria Municipal de Planejamento. E, apds didlogo com a Gestora e 
integrantes da Comroladoria do Municipio de Guanambi M obsetyado que para a prossccugSo, consccugSo das agSes e diretrizes solicitadas pela Gestora 
de Convenio, e de suma relevancia para registro e monitoramento do Convenio n° 01/2021 a agregagdo de despesas administrativa, contabil, materials de 
escritdrio e de apoio para xmplemento e esecugSo :por parte do IDCX.
Diante das novas solicitagdes a equipe do IDCT esta elaborando um termo aditivo para abarcar as novas atribuigdes e fluxos, considerando e respeitando a 
Municipal n” 1.284/19 c as diretrizes prcscntcs na Lei Federal n” 13.465/17, Lei Federal n° 13.019/2014, Dccrcto Municipal n° 514/2019, Decreto 
Municipal n° 298/21, Decreto Municipal n° 326/21, Decreto Municipal n° 519/19, Decreto Municipal n° 177/2017 e Instrugdo Normativa da Controladoria 
Municipal n° 04/2017.

1.5 Justificativa de atrasos e/ou agues nao cumpridas:
• Registra-se que estS soldo formulado um Termo Aditivo para abarcar as diretrizes e solicitagdes proferidas apds a efetivagao do Convenio n° 01/2021. O 
documento sera apreciado e dialogado com o Prefeito MunicipaL Comissao de Regularizagao Fundiaria, Gestora de Convenio e Secretaria de Planejamento 
do municipio.
ExpOe-se que ha em aberto 2 (duas) parcelas que nao foram repassadas pelo ente publico e estao vinculadas Termo de Convenio: Registra-se: junho/21 e 
jullio/21.

Nomedo PresMente ou representante legal: 
WAGNER RICCA DAMASCENO

Assinatura dp Presidente ou representante
Data:

23/07/2021
ialt)

il



■ Rua Santa Catarina. 399 • Bafrro Beta Vrsta • Guanambi-BA
C-E.R: 46430-000 

9 ktet£emtartdo@>grnaHjcom

tNSTTTUTO UN1FG PARA O OESENVOIVtMENTO OA 
CttWCJA E TECNOLOGIA DO SEMlARlDO SRASiUlRO

RELACAO DE BENS ADQUHUDOS, PRODUZIDOS OtJ CONSTRUIDOS

N0 da Parceria:
Tenno de ConvSnio 01/2021

Pcrfodo de vig£ncia: 
25/02/2021 a31/12/2021

Periodo de execupSio: 
Anode 2021

Nome da OrganizafSo: INSTTFOTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMKNTO DA ClfiNCIA E TECNOLOGIA DO SEMIAR11X) BRASILEfRO - 1DCT

Nome do6rg3o Repassadon 
Prefeitura Municipal de Guanambi-Bahia

CNPJ n°: 
34.236.545/0001-13

Tclefone: (77) 99852-2537 
E-mail: idctsemiarido@gmail.com

j

Documento Valor em R$Especificaf So de bens Quantidade
I

ITipo Nilmero UnitSrioData Total i
NAO HOUVE NAO HOUVE

\TOTAL:
1

Total acumulado (a ser preenchido quando a organizafSo utilizar mais de uma folha dessa tabela):

Assinatora diNome do Presidente ou representante 
legal:

WAGNER RICCA DAMASCENO

in representante legal:
f

Data:
23/07/2021

*lndicar o tipo (recibo, fatura, nota fiscal), o numero e a data do documento que comprova a despesa com a aquisiqSo do (s) bem (ns) e/ou a contratafSo de

J29&
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■ Rua Santa Catarina, 399 * Balrro Bela Vista « Guanambi-BA
C^.PJ 46430-000 

M »dctsemlarkJo@gma5Lcom

INSTHUTO UNIFG PARA O D£S£NVOlVJM ENTO DA 
OtNClA £ TECNOLOGIA DO SEMlARtOO BRASllEIRO

BALANCETE DE PRESTA^AO DE CONTAS DE RECURSOS

Unidade Gestora: INSTITUTO UNIFG PARA 0 DESENVOLVIMENtO DA CltNCIA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO - IDCT Ordcnador da despesa: WAGNER RICCA DAMASCENO

Vigencia da parceria: 
25/02/2021 A 31/12/2021

Valor da parcela (s):
R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais)

N° do Termode Parceria: 
Termo de Convcnio 01/2021

Data de depdsito: 
09/07/2021

M6s (s):
ABRIL EMAIO

And:
2021

N° da parcela (s): 
02 e03

Data iim: 
14/07/2021

Entidade: INSTITUTO UNIFG PARA O DESENVOLVIMENTO DA ClfiNCIA E TECNOLOGIA DO SEMIARIDO BRASILEIRO - IDCT Telefone (s): (77) 99852-5637 / 99182-2211 E-mail: idctsemiarido@gmail.com

Responsdvel: DAYANA MELO NOGUEIRA E-mail: idctsemiarido@gmail.comTelefone (s): (77) 99852-5637

RECE1TASDOCUMENTOS FORNECEDORES RECEITAS DESPESAS DESPESAS

RecebedqrRepassador Repassador Recebedor
Item do Plano de 

Aplicaqao
Data da Nota 
Fiscal/recibo

CNPJ/CPF do 
Fomecedor

Nome do 
Fomecedor

DescriqSo/
despesa

Dados do contrato 
c/ou licitafSoMeta/etapa OperafUd banedriaN° da Nota Fiscal

R$ 24.800,00

Estdgio n8o 
obrigatOrio 

(parcelas 02 e 03)

ANALUiZA 
LEAO COTRIM

R$ 800,00 
(oitocentos reais)

EstOgio nao 
obrigatOrio

lote 13105 
doc 71.30113/07/2021 075.892.765-7001/01

ASSUCENA 
MONNA PESSOA 

RODRIGUES

Estdgio nao 
obrigatdrio 

(parcelas 02 e 03)

lote 13105 
doc 71.302

EstOgio nSo 
obrigatdrio

R$ 800,00 
(oitocentos reais)13/07/2021 074.751.195-0501/01

BRENO
bRandAo
Barreto

Estdgio nao 
obrigatOrio 

(parcelas 02 e 03)

Estdgio n|o 
obrigatdrio

lote 13105 
doc 71.305

R$ 800,00 
(oitocentos reais)13/07/2021 065.425.475-3301/01

Estdgio ndo 
obrigatdrio 

(parcelas 02 e 03)

DAVIDA
padcAo
SANTOS

lote 13105 
doc 71.306

Estdgio nao 
obrigatdrio

RS 800,00 
(oitocentos reais)01/01 13/07/2021 076.133.635-46

e

mailto:idctsemiarido@gmail.com
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EstSgio n86 
obrigatdrio 

(parcelas 02 e 03)

R$ 800,00 
(oitpcentos reais)

lote 13105 
doc 71.307

Estagio nSo 
obrigatorio

ELLEN LUISA 
ANJOS SILVA61/01 13/07/2021 076.314.745-16

EYLLA
GABRIELA
DANTAS

magalhAes

Estigio nap 
obrigatdrio 

(parcelas 02 e 03)

Estigio nao 
obrigatbrio

R$ 800,00 
(oitpcentos reals)

lote 13105 
doc 71.20201/01 12/07/2021 087.931.415-05

Estagio ngo 
obrigatbrio 

(parcelas 02 e 03)

Estagio ngo 
obrigatbrio

R$ 800,00 
(oitocentps reais)

lote 13105 
doc 71.303

JURACI FARIA 
COUTO JUNIOR070.377.385-2201/01 13/07/2021

JUSCIARA 
MARTINS DE 

MELO E SOUZA

Estagio ngo 
obrigatbrio 

(parcelas 02 e 03)

Estagio ngo 
obrigatbrio

lote 13105 
doc 71.304

R$ 800,00 
(oitpcentos reais)01/01 13/07/2021 992.812.525-20

LAILA HANNA 
COUTINHO 

FERNANDES

Estagio ngo 
obrigatbrio 

(parcelas 02 e 03)

Estagio ngo 
obrigatbrio

R$ 800,00 
(oitocentos reais)

lote 13105 
doc 71.20312/07/202101/01 013.369.515-83

Estagio ngo 
obrigatbrio 

(parcelas 02 e 03)

R$ 800,00 
(oitpcentos reais)

Estagio ngo 
obrigatbrio

lote 13105 
doc 71.308

LETICIA
FERREIRA CRUZ13/07/202101/01 036.362.051-61

LUIZA 
CAROLINA 

MORAIS LEAL

Estbgio ngo 
obrigatbrio 

(parcelas 02 e 03)

lote 13105 
doc 71.401

Estagio ngo 
obrigatbrio

R$ 800,00 
(oitocentos reais)01/01 474.788.318-5014/07/2021

SAMUELLRUAN
SILVA

FERREIRA

Estagio ngo 
Obrigatbrio 

(parcelas 02 e 03)

R$ 800,00 
(oitocentos reais)

Estagio ngo 
obrigatbrio

lote 13105 
doc 71.40214/07/202101/01 059.802.135-38

CARLOS
MAGNO
SANTOS

CLEMENTE

R$ 2.400,00 
(dois mil e 

quatrocentos reais)

Prestafgo de 
services

(parcelas 02 e 03)

2021100 
00000002

lote13105 
doc 71.405

Prestapgo de 
servipos01/01 14/07/2021 06,4.698.066-19

DEBORAH
MARQUES
PEREIRA

CLEMENTE

R$ 2.400,00 
(dois mil e 

quatrocentos reais)

Prestacgo de 
services

(parcelas 02 e 03)

lote 13105 
doc 71.407

2021100
00000002

Prestacgo de 
services 14/07/202101/01 014.773.036-85

DEINNA BRUNA 
PEREIRA 
BATISTA

R$ 2,400,00 
(dois mil e 

quatrocentos reais)

Prestacgo de 
services

(parcelas Q2 e 03)

2021100
00000002

lote13105 
doc 71.406

Prestacgo de 
services01/01 14/07/2021 058.145.065-55

SCO



DIEGO
GU1LHERME

LOPES
RODRIGUES

Prestafao de 
servi^os

(parcelas 02 e 03)

lote 13105 
doc 71.408

Presta?do de 
servifos

R$ 800,00 
(oitpcentos reals)

2021100
0000000201/01 14/07/2021 033.328.231-08

MATHEUS
FIGUEIREDO

TEIXEIRA

PrestapSo de 
servipos

(parcelas 02 e 03)

R$ 2.400,00 
(dois mil e 

quatrocentos reals)

2021100
00000002

lote 13105 
doc 71.404

PrestapHo de 
serviyos01/01 14/07/2021 053.303.665-85

OTACISIO
GOMES

TEIXEIRA

Prestayao de 
serviyos

(parcelas 02 e 03)

R$ 2.400,00 
(dois mil e 

quatrocentos reals)

PrestayiSo de 
serviyos

2021100
00000002

lote 13105 
doc 71.20101/01 12/07/2021 044.700.345-33

THOMAS 
LEONARDO 

MARQUESDE 
CASTRO LEAL

Prestayao de 
serviyos

(parcelas 02 e 03)

R$ 2.400,00 
(dois mil e 

quatrocentos reais)

2021100 
00000002

lote 13105 
doc 71.403

Prestayao de 
serviyos01/01 14/07/2021 029,285.975-90

RS 24.800,00 
(vinte e quatro 
mil e oitocentos 

reais)

R$ 24,800,00 
(vinte e quatro 
mil. e oitocentos 

reals)

TOTAL GERAL:

Guanambi-Bahia, 23/07/2021.

SALDO FINAL: RS 0,00 (zero reals)RS 0,00 (zero reais)

7 Tesoureiro 
Wagner Ricca Damasceno

vPresidente 
Dayana Melp Nogueira

Responsive! 
Dayana Melo Nogueira

Contador
lone Suely Sampaio



15/07/2021 Banco do Brasil
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Clfente • Conta atual

Agenda

Conta corrente 55500-2 INSTITUTO O D C TECNOLOG 
Periodo do 
extrato

923-7

m§s atual a partir do dia 09

Langamentos

Dt Dt Valor R$Ag. origem Lote Historico Documento Saldobalancete movimento 
02/07/2021 00000 000 Saldo Anterior0000 2.729,93 C

99015 550.923.000.017.972 24.800,00 C 27.529,93 C09/07/2021 0923 870 Transferencia recebida

09/07 0923 17972-8 PREF MUN DE GU

12/07/2021 13105 144 FIX - Enviado 71.201 2.400,00 D0000

12/07 15:24 OTACISIO GOMES TEIXEIRA

12/07/2021 131050000 71.202 800,00 D144 FIX - Enviado

12/07 17:01 EYLLA GABRIELA DANTAS MAGA

12/07/2021 13105 800,00 D0000 144 FIX - Enviado 71.203

12/07 17:01 LAI LA HANNA COUTINHO FERNA

12/07/2021 0000 13113 821.931.203.372.780258 Tarifa Fix Enviado 7,92 D 23.522,01 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021 
144 FIX - Enviado13/07/2021 131050000 71.301 800,00 D
13/07 14:10 ANA LUIZA LEAD COTRIM

13/07/2021 131050000 144 FIX - Enviado 800,00 D71.302

13/07 14:11 Assucena Monna Pessoa Rodr

13/07/2021 131050000 144 FIX - Enviado 800,00 D71.303

13/07 14:11 Juraci Faria Couto Junior

13/07/2021 0000 13105 144 FIX - Enviado 71.304 800,00 D
13/07 14:11 JUSCIARA MARTINS DE MELO

13/07/2021 0000 13105 144 FIX - Enviado 800,00 D71.305

13/07 14:11 Breno Brandao Barreto

13/07/2021 131050000 144 FIX - Enviado

13/07 14:19 DAVI DA PAIXAO SANTOS

71.306 800,00 D

13/07/2021 0000 13105 144 FIX - Enviado 71.307 800,00 D
13/07 14:20 ELLEN LUISA ANJOS SILVA

13/07/2021 13105 71.3080000 144 FIX - Enviado 800,00 D
13/07 14:20 Leticia ferreira cruz

13/07/2021 0000 13113 821.941.200.495.738258 Tarifa Fix Enviado 55,44 D 17.066,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021 
144 FIX - Enviado14/07/2021 0000 13105 800,00 D71.401

14/07 07:14 LUIZA CAROLINA MORAIS LEAL/
000014/07/2021 13105 144 FIX - Enviado 71.402 800,00 D

14/07 07:15 Samuel! Ruan Silva Ferreir

13105 2.400,00 D14/07/2021 0000 144 FIX - Enviado 71.403

14/07 07:15 Thomas Leonardo Marques de 
144 FIX - Enviado

14/07 07:16 MATHEUS FIGUEIREDO TEIXEIR

14/07/2021 0000 13105 71.404 2.400,00 D

14/07/2021 13105 71.405 2.400,00 D0000 144 FIX - Enviado

14/07 07:21 CARLOS MAGNO SANTOS CLEMEN

13105 144 FIX-Enviado14/07/2021 0000 71.406 2.400,00 D



15/07/2021 Banco do Brasil

14/07 07:21 Deinna Bruna Pereira Batis

14/07/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 71.407 2.400,00 D
14/07 07:22 DEBORAH MARQUES PEREIRA

14/07/2021 0000 13105 144 PIX-Enviado 71.408 800,00 D
14/07 07:41 DIEGO GUILHERME L RODRIGUE

14/07/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.951.200.071.202 73,76 D 2.592,81 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021 
00000 999 S A L D O15/07/2021 0000 2.592,81 C

Saldo 2.592,81 C

0,00Juros ’
Data de Debito de Juros 30/07/2021

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 02/08/2021

OBSERVA0ES:

TransagSo efetuada com sucesso por: JD315756 WAGNER RICCA DAMASCENO.
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REC1B0 DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILiO TRANSPORTE1

EU, ANA LUiZA LEAD COTRIM, inscrito(a) no CPF sob o n° 075.892.765-70 e no 
RG n° 22.158.204-54, conforme termo de compromisso de estagio firmado, declaro 
para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do Institute UNIFG para o 
Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido Brasileiro (IDCT), inscrita no 
CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importancias de R$ 700,00 (setecentos reals), 
bem como o auxilio-transporte, no valor mensai de R$ 100,00 (cem reals), que 
totalizam a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reals), conforme estabelecido pe!o art. 
12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8a e alfnea “b" do Termo de Compromisso de 
Estagio Nao-Obrigatorio do Centro Universit£rio FG-UNIFG.

A valoragao total foi recebida mediante transfer§ncia bancaria FIX para a Conta 
corrente de titularidade prdpria com n° 00024257-2, agenda n° 0779, Banco CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL e FIX n° +5577988381607 VINCULADA AO TELEFONE 
(menctonar a vincufagao do PiX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o 
pagamento se deu de forma integral das bolsas estagios e auxflios transportes 
considerando os valores devidos e referentes As 2a e 3a parcelas.

Nada mais havendo, e primando pela veraetdade de todas as informaqoes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA, 13 de julho de 2021.

Arc- Cq$auyy\
Nome completo do Estagiario(a): 

CPF n°: 075.892.765-70

1 Termo de Conv6nio 01/2021. Partes: Munieipio de Guanambi e o Insliluto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia c 
Tecnologia do Semidrido Brasileiro - IDCT, Objeto: O prcsente convenio tem por objeto a colaboraf3o no que compreende o 
Programn Municipal dc Itcgularizagao Fundiaria, suas diligeneias e feiturns no que se refers a legalizadio de moradias para 
os municipes. Diario Oficial do Munieipio de Guanambi, publicado cm 04 de marfo de 2021, ano XIII, 2345.

a&f

Digitalizado com CamScanner
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firefox https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=776...

SISBB 
14/07/2021 - 
0923700923

SISTEMA. DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE FIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

£0000000020210713165654358412344
34.236.545/0001-13

800,00 ' 
7,92

13/07/2021 - 14:10:30

ID:
CNF J: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:

PAGO PARA: Ana Luiza Leao Cotrim 
CPF: ***.892.765-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. 
AGENCIA: 0779 - CONTA: 00010000000000242572

Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 14:10:31

DOCOMENTO: 071301 
AUTENTICACAO SISBB: B.F64.616.69D.8BF.659

14/07/2021 07:454 of 19

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=776
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SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0002

SISBB 
14/07/2021 - 
0923700923

AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE FIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210713165755778908315 
34.236.545/0001-13 

800,00 
7,92

13/07/2021 - 14:11:01

ID:
CNPJ:
VALOR:
TARIFA:
DATA:

Assucena Monna Pessoa Rodrigues 
*♦*.751.195-**

PAGO PARA:
CPF:
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000740359031

Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 14:11:01

DOCUMENT©: 071302 
AUTENTICACAO SISBB: 3.F7F.93E.6B5.A5D.CF5

j

14/07/2021 07:455 of 19

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=776
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RECIBO OE PAGAMENTO PE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1

, mscrito(a) no CPF sob o rt° 
e no RG n° conforms termo de compromisso

de estAgio firmado, declare para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, de 
Instityio UNIFG para o Desenvolvimento da CiSncia e Tecnologia do Semidrido 
Brasileiro (IDCT), inserfta no CNPJ sob o n® 342365450001-13, as importiSndas de 
R$ 700,00 (Setecentos reais), bem como o auxllio-tansporte, no valor mensal deR$ 
100,00 (eem reais), que totalizam a quantia de R$ 800,00 (ottocefttos reals), 
oonforme estabeiecido pelo art, 12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8* e alfnea “b” do 
Termo de Compromisso de EstSgio Nao-Obrigat6rio do Centro UniversitSrio FG- 
UNIFG,

EU,

A valorapio total fot recebida mediante transferencia banedria FIX para a Conte 
corrente de dtularidade propria com n°

cPt__________;_______
PIX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
Integral das boisas estegios e auxilios transportes considerando os valores devidos e 
referentes Ss 2* e 3® parceias.

Nada mais havendo, e primando pela veracidade detodas as informa$6es contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

, agenda n® ntm t .
PIX n°Banco e

(mencionar a vinculagSo do

Guanambi/BA, 13 de julho de2021.

(h/H'KO QxinA$A_________
Nome complete do Estagi&rio(a):

CPF n°: OH -Wb.

' T«rmo <te CenvSnro 01/2021. Partes: Monicfpto dc Guanambt e o Insiiluto UNfFG pare o Desenvolvimento da Ci6ncia e 
Tetmolo^a do Semifindo Brastletro -IDCT. 0^c(o: O pfesemo convemio tern porobjeto a colabomsSo no que compneende o 
Progrema Municipal de Rcgulariza^go Fundi^ria, suas dili^ncias e feiturns no que se tefere a leplizafSo de moradias pare 
os munlcip^, Dtdrio Oficlal do Munielpia de Guaranibi, publicado em 04 de imqo de 2021, ano XIII, N0 2345.

Digitalizado com CamScannerSoi-
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SISBB 
14/07/2021 - 
0923700923

SISTEMA. DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE BIX

CLIfiNTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210713170056497498774 
34.236.545/0001-13 

800,00 
7,92

13/07/2021 - 14:11:59

ID:
CNPJ:
VALOR:
TARIFA:
DATA:

PAGO PARA: Breno Brandao Barreto 
CPF: ***.425.475-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. 
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017896423

Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 14:12:00

DOCUMENTO: 071305 
AUTENTICACAO SISBB: A.D16.4B8.509.8AF.735

SOS

.V

i- '•

14/07/2021 07:458 of 19
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RECIBO PE PAGAMENTQ PE BOLSA OE E$TAGIO E AUXSLIO TRANSPORTE i

, inscrito(a) no CPF sot? o n9EU, _ a/nfm
tX'tll o no RG n° J^cri^oi <yt. oonforme tormp de compromisso 

do est^gio firmado, declare para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
instituto UNIFG para o Desenvoivimento da Ciencia e Tecnologia do Semidrido 
Brasileiro (IPCT), inscrita no CNPJ sob 0 n° 342365450001-13, as importancias do 
R$ 700,00 (setecentos reals), bon? como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 
100,00 (cem reals), que totalizam a qyantia de R$ 800,00 (oitocentos reals), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da lei 11.780/2008; e Clausula 8® e alinea “b” do 
Termo de Compromisso de Estagio Nao-ObrigatOrio do Centro Mniversitario FG- 
UN1FG.

A vaforagao total foi reoebida mediante transfer§ncia bancaria PIX para a Conta 
corrente de titularidade propria com n°/)j ^VJO^DX.A. . ag§ncia n° OfiOj ,

PAM
G r:p'C\ (mencionar a vinculagaQ do
PIX ao CPF, telefone ou e-mail}, KEG\$TRA-§fc que o pagamento se deu de forma 
integral das bolsas estagios e auxllios transportes considerando os valores devidos e 
referentes as 2a e 3a parcelas.

Nada mais havendp, e primando pela veracidade de todas as informagOes contidas 
neste doeumento, assino o presente Recibo de Pagamento.

n°PIXBanco e

Guanambi/BA, 13 de julho de 2021.

Nome compTeto do Estagiario(a):
CPF n°:

Ui

1 Termo de Convenio 01/2021. Partes: Muntcipio de Guanambi e o Instituto UNIFG para o Desenvoivimento da Ciencia e 
Tecnoiogia do Semiarido Brasileiro - ID€T. Qbjeto: O presente convSnio tern por objeto a coiaborapilo no que compreende o 
Programa Municipal de Regulariza^ao Fundiaria, suas diiigencias e feituras no que se refere a legaliza?8.o de moradias para 
os munfcipes. Diario Oficial do Municfpio de Guanambi, publicado em 04 de manjo de 2021, ano XIII, N° 2345.

805
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SISTEMA DE INFORM&COES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0001

SISBB 
14/07/2021 - 
0923700923

AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210713171354217133760 
34.236.545/0001-13 

800,00 
7,92

13/07/2021 - 14:19:44

ID:
CNPJ:
VALOR:
TARIFA:
DATA:

PAGO PARA: Davi da Paixao Santos 
CPF: ***.133.635-**
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN 
AGENCIA: 0001 CONTA: 00000000000123409251

Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 14:19:45

DOCUMENTO: 071306 
AUTENTICACAO SISBB: 7.F2C.A04.38B.8 6E.2E8

i

i

i

i

■;

!
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ENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE1RECIBO DE PAGAM

EU, Ellen Luisa Anids Silva. insGrito(a) no C 3F sob o n° 076.314.745-16 e no RG 
n° 16439229-71, confarme termo de comprom sso de estigio firmado, declaro para 
todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do Institute UNIFG para o 
Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido Brasileiro (IDCT), inscrita no 
CNPJ sob o n° 34236:5450001-13, as import§ncias de R$ 700,00 (setecentos reais), 
bem como o auxilio- ransporte, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), que 
totalizam a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reals), conforme estabelecido pelo art. 
12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8a e aline a “b” do Termo de Compromisso de 
Estagio Nao-Obrigat6rio do Centro Universitaric FG-UNIFG.

A valora?ao total foi recebida mediante transferencia bancaria PIX para a Conta 
corrente de titularidads prOpria com n° 112357 2. agdncia n° 230-5. Banco do Brasil 
e PIX n° 076.314.745-16 (CPF) (mencionara vlnculagao do PIX ao CPF, telefone ou 
e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma integral das bolsas 
estagios e auxilios transportes considefando os; valores devidos e referentes as 2a e 
3a parcelas.

Nada mais havendo, o primando pela veracida.de de todas as informagoes contidas 
neste documento, ass no o presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA, 13 de julho de 2021.

. . -S / llvi _
Luisa Anjos SilvaNome campleto do Estagiario(ayElli 

CPF n°; 076.314.745 16

1 Termo de Convfinio 01/2021. Cartes: Municipio de Guanambi e o fcstituto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tecnologia do Semi&rido Brasile iro - IDCT. Objeto: O presente convi nio tem por objeto a cotabora$3o no que compreende o 
Programa Municipal de Regular! zafao FundiSria, suas diligencias e f aturas no que se refere a legaliza<;ao de moradias para 
os munfeipes. Diario Oficial do Municipio de Guanambi, pubiicado em 04 de margo de 2021, ano XIII, N°2345.

-3U



Firefox https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=776...

SISBB
14/07/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210713171446905390753 
34.236.545/0001-13 

800,00 
0,00

13/07/2021 - 14:20:11

ID:
CNPJ: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:

PAGO PARA: Ellen Luisa Anjos Silva 
CPF: ***.314.745-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. 
AGENCIA: 0230 - CONTA: 00000000000001123572

Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 14:20:11

DOCUMENTO: 071307 
AUTENTICACAO SISBB: F.942.1F6.CC3.1E2.FDC

£>XoU

14/07/2021 07:45lOof 19
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RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTED

^^Sla PaY^O^ mnrp/A^gA______ , inscrito(a) no CPF sob o n°
e no RG termo de compromisso

de estagio firmado, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Instituto UNIFG para o Desenvolvirriento da Ciencia e Techologia do Semiarido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNPJ sob o n° 342365450001-13, as importancias de 
R$ 700,00 (setecentos reais), bem como o auxilio-transporte, no valor rnensal de R$ 
100,00 (cem reais), que totalizam a quantia de R$ 800,00 (oitocentos rears), 
conforme estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8a e alinea “b" do 
Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do Centro Universitario FG- 
UNIFG.

EU,
05?^ .

A valoragao total foi recebida mediante transferencia bancaria PIX para a Conta 
oorrente de titularidade propria^ com n° agenda n° /3 Q%~€) .

LjCu/tlo_ V'ardAwo.L. eBanco naPIX
O\ . u i r.Pir (mencionar a vinculagao do 
PIX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral das bolsas estagios e auxilios transportes considerando os valores devidos e 
referentes as 2a e 3a parcelas.

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de todas as informagdes contidas 
neste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

Guanambi/BA,ck ^

$cp.o- CoWel)cL “OaviW) MaoeM&sf-,
~ Nome completo do Estagiaria(a):

CPF n°: ■ U!>S-0^

1 Termo <5e Convaiio 01/2021. Partes: Municipid de Guanambi e o Instituto UNIFG pam o DtsenvolvimcniO da CiEncta e 
Teenologia do Semidrido Brasileiro - IDCT. Objeto: Oprcsente convEnio tem por objeto a oolaborapBo no que ean^sreende o 
Programa Municipal de Regulariza$ao Fundidria, suas diiigendas c feituras no que se refere a IcgalizafSo de moradias para 
os monicipes. Di&io Oflcia! do Municipio de Guanambi, publicado cm 04 de morfo de 2021, ano Xlll, N* 2345.

gas

Digitalizada com CamScanner
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SISBB 
14/07/2021 - 
0923700923

SISTEMA. DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.43.59 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210712174841634172860 
34.236.545/0001-13 

800,00 
7,92

12/07/2021 - 17:01:11

ID:
CNPJ:
VALOR:
TARIFA:
DATA:

PAGO PARA:
CPF:
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. 
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009796931783

Eylla Gabriela Dantas Magalhaes 
***.931.415-**

Notificacao enviada em: 12/07/2021 - 17:01:11

DOCUMENTO: 071202 
AUTENTICACAO SISBB: F.67F.5E5.891.9E1.91B

•:

2 of 19 14/07/2021 07:45
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SISBB 
14/07/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210713165847533276329 
34.236.545/0001-13 

800,00 
7,92

13/07/2021 - 14:11:16

CNPJ: 
VALOR: 
TARIFA: 
DATA:

PAGO PARA:
CPF:
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS 
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000023510544

Juraci Faria.Couto Junior 
***.377.385-**

Notificacao enviada ero: 13/07/2021 - 14:11:17

DOCUMENTO: 071303 
AUTENTICACAO SISBB: 0.00B.9CB.01C.B16.4F4

;'
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RECIBO de pagamento de bolsa de estAgio e auxilio transporte1

\ cMjg^LnJ rl MiU/) n fdursC^ Inscrito(a) no CPF sob o n° 

QQfcL^VOe^no PG nQ ^(^ry^.iSlo.^T^c^nforme termo de compromisso 
de^st^gio firmadd, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Institute UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia do Semiarido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNFJ sob o n° 3423654500Q1-13, as importancias de 
R$ 700,00 {setecentos reais), bem como o auxilio-transporte, no valor mensal de R$ 
100,00 (cento e cihquenta reals), que tbtalizam a quantia de R$ 800,00 (oitocentos 
reals), conforms estabelecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e Clausula 8® e alinea 
"b" do Termo de Compromisso de Estagio Nao-Obrigatorio do Centro Universitario 
FG-UNfFG.

A valorafio total foi recebida mediants transferencia bancaria PIX para a Conta 
corrente de titular!dade propria com n° <0 , agenda n° Hn Dtf .
Banco (Xj/aokSOO-__ efeJji/nr P!X

(mencionar a vincufagao do 
PIX ao CPF, telefone ou e-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral das bolsas estagios e auxilios transportes considerando Os valores devidos e 
referentes as 23 e 3a parcelas.

Nada mais hayendo, e primandp pela yeracidade de todas as informagoes contidas 
noste documento, assino o presente Recibo de Pagamento.

EU

n°

Guanambi/BA, 13 de julho de 2021.

CkUM/jQDOf {MgMd, (
Nome QDmpieto do Estagiafriqfb): 0 ^ 
CPFh8: m mol's-

lL

1 Termo de ConvSnio 01/2021, Partes; Municipio dc Gunnambi e o lastiiuto UNIFG para o Desenvolvimento da Ciencia e 
Tecnologia do Semidrido Brasileiro - IDCT. Objeto; O presence convenio tem por objeto a coluborafSo no que comprcende o 
Programs Municipal dc Regularizafito Fundi^rio, suas diligcndos e feituras no que sc rcferc a legalizaijoo dc moradias para 
os munlcipes. Didrio OCcial do Muntcipio dc Guanarabi, publicado cm 04 de margo de 2021, ano XIII, N® 2345,

«J)S i »
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sisbb 
14/07/2021 - 
0923700923

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07.44.00 

0001
AUTOATENDIMENTO

COMPROVANTE FIX

CLIENTE: INSTITUTO O D C TECNOLOG 
. AGENCIA: 0923-7 CONTA: 55.500-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210713165958394535308 
34.236.545/0001-13 

800,00 
7,92

13/07/2021 - 14:11:40

ID:
CNPJ:
VALOR:
TARIFA:
DATA:

PAGO PARA:
CPF:
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. 
AGENCIA: 3029 - CONTA: 00000000000000168882

Jusciara Martins de Melo e Souza 
***.812.525-**

Notificacao enviada am: 13/07/2021 - 14:11:41

DOCUMENTO: 071304 
AUTENTICACAO SISBB: 9.990.0F8.5DF.D6F.F5B
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RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO E AUXlLIO TRANSPORTS1i

EU, ifkulajR °f-Q1\r<Yw^gfn , inscrito(a) no CPF sob o n° 
&l3^g951S»83 e no RG n° lsl*i"fil6^-?b. conforms termo de compromisso 
de estagio firmado, dedaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, do 
Institute UNIFG para o Desenvolvimento da CiSncia e Tecnoiogia do Semiarido 
Brasileiro (IDCT), inscrita no CNPJ sob o ne 342365450001-13, as import§ncias de 
R$ 700,00 (setecentos reals), bem como o auxiiio-transporte, no valor mensat de R$ 
100,00 (cem reals), que totalizam a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reals), 
conforms estabeiecido pelo art. 12 da Lei 11.788/2008; e Cliusula 8* e altnea *b” do 
Termo de Compromisso de Estagio Nio-Obrigat6rio do Centro Universitario FG- 
UNIFG.

A vatoragio total foi recebida mediants transferencia bancaria PIX para a Conta
, agenda n° 33 ,corrente de tituiaridade propria com n° fol - g

Banco der (\njnmjQ______ e
J?O/Yml

PIX ao CPF, telefone ou <?-mail), REGISTRA-SE que o pagamento se deu de forma 
integral das bolsas estdgios e auxilios transportes considerando os valores devidos e 
referentes as 2a e 3® parcelas.

PIX n°
Q « J'Prm (mencionar a vincufagSo do

i ■

Nada mais havendo, e primando pela veracidade de todas as infbrmagQes contidas 
neste documento, assino o presente Redbo de Pagamento.

i

i

Guanambi/BA, 12 de julho de 2021.

Iffr/ywru ^jWVa
Nome completo do Estagidrio(a): 
CPFn°: Oi3 36 9 515-23

Termo dc Conv£nto 01/2021. Pones; Municlpio de Guonambi e o Institute) UNIFG para e Desenvolvimento da Cifincta c 
Tccnotogw do SemiiridoBraalero -IDCT. Objeto: O presents convCnio tern pw objeto a colabora?0o no que comprocnde o 
Programn Municipal dc ReguIariza^So Fundiioa, sues dtfigentias c feituras no que sc refere a legalizo^So dc moradias para 
os munlcipcs. Diino OGctal do Municlpio dc Guanambi. publicado em 04 dc nwr?o de 2021, ano XIII, N* 2345.
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