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Itabuna, BA, 21 de agosto de 2020.

De D retora F nanceiro/Admin'strat""

s,\Q\j:, °,:,:!$,í'í"'

Para: Licitação e Contratos

'Re11(1tü 'B0111 " ii "uOll'wl/u
P'eg ORcia|

Presi te da CPL
Assunto: Contratação de Serviços

A presente Comu nicação Interna tem como escopo levar a seu
conhecimento uma necessidade constatada no âmbito da Administração Pública,
bem como solicitar suas providencias no sentido de atender referidas
necessidades.

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de serviço referente
a contratação de empresa especializada em locação de veiculo, de grande
porte, tipo Van sendo de necessidade a disponibilização para o deslocamento
dos servidores desta instituição de saúde FASI/HBLEM. Necessidade da
locação por 2(dois) meses.

Tal solicitação é demandada devido a um avanço de casos com confirmação
positivo ao Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19). Sendo assim faz - se
necessária de fato tal serviço devido as empresas de transporte público do
município não se encontrar com sua frota em rota para condução dos seus
usuários.

É sabido que a atividade fim desta unidade hospitalar é a saúde e que, se

faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos e procedimentos, sejam
quais forem, relacionados ao melhor desempenho desta entidade.

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e
devidamente credenciadas para o fornecimento dos materiais acima assinalados,
tudo em consonância com o disposto na Lei 8.666/93.

r

3 Lld $lLUq

Roberto Ga a Pacheco"j,,,,, J<' Ciéíi Am , 'ay'da Rocha

r
Presidente da FASI Dire Admini ativo/Financeiro
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Itabuna, BA, 10 de agosto de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Setor de Cotação

Assunto: Locação de veiculo.

Tendo em vista a necessidade premente da disponibilização de um veiculo,

útil para deslocamento de servidores desta instituição de saúde, tudo

exclusivamente em serviço do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães,

solicitamos a aquisição por locação de 4(quatro) veículos de grande porte, tipo

Van, com capacidade máxima de transporte para 15(quinze) passageiros.

Informo aos senhores que há necessidade da locação do veiculo por período

de 2(dois) meses.

CL"
Lucas Nascimento

Tee. Adm. de Manutenção e Transporte

':'3: >.

So'q";',m
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MAPA ANALÍTICO 0097.2020 LOCAçÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE 20.08.2020

LOTE 01

Item Descrição Und Quant TRANSVEPAR COOPTEI ELITE TURISMO MÉDIA TOTAL

Locação de veículos de grande porte, tipo Van, com
1 capacidade máxima de transporte para 15 (quinze) UNIO 4 RS 8.750,00 RS 8.000,00 RS 12,000,00 R$9.583,33 RS 38.333,33

passageiros.

TOTAL DO LOTE R$38.333,33
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COTAçÃO 0097.2020 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE

Á Empresa Coop«atM dos µ€opnetàno6 e ccmdutocew de transporte mcokt de Itabuna LTDA
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Cidade R»bum&a Emn.all: coQptekra~o¢1e« 0majl-com
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FUN(jAÇÁQ DE ATENÇÃO Á
SAÚDE DE ITABUNA HQSMTAL KN5E

LUNE

DESPACHO

LICITAÇÕES E

CONTRATOS

1. Autorizo a Contratação da empresa Cooperativa dos proprietários e

condutores de transporte escolar de Itabuna Ltda;

2. Ao assessor jurídico para opinar sobre a possibihdade de contratação

dirêta e:

3. Após, observada a definição da dotação orçamentária e ex|stênc|a de

recursos, remeta-se à Comissão de Licitação para fim de providenciar

a autuação do processo hcitatóno l mexiçµbilidade l dispensa.

Itabuna 21 de Agosto de 2020

Roberto G a Pacheco Júnior
Diretor Presidente

%/q
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um Mmmàulu~ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 063/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0286/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°0834\2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE TIPO VAN - DISPENSA DE
LICITAçÃO. ART. 24 IV DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993
(DECRETO N" 9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020, Art.1°.
REQUISITOS DOS ARTIGOS 4", 4'-A, 4'-B, 4°-C, 4'-D, 4°-E, 4'-F E 4"-
H, TODOS DA LEI N° 13.979/20. CONSIDERAÇÕES. CONSULTA
FORMAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA

l - PREÂMBULO

'?µÚd80'h)íOgleU"w'lk
Preg Oficial

:a r 4 . " "Y

Trata-se de consulta acerca da possibilidade jurídica de contratação da empresa

COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE

ESCOLAR DE ITABUNA LTDA com FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE

DE ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída pelo advento da Lei Municipal

1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n° 02.762.633/0001-62, para análise e

parecer da minuta de contrato de dispensa de licitação, com base Lei n° 13.979/20, para a

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE TIPO VAN. sem que haja procedimento

licitatório. informando que há o interesse da Administração na contratação em tela. tudo isso

por meio de dispensa, dada a legalidade, urgência e emergência em gu se e contra o Pais

devido a pandemia do virus COVID-19. d SiW e.({j$::@·t

J,MN r"' , Kç,qà' y'"":,::' ::::,e\
II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS E d, r"

' DBInicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a SOJl tação pela Diretoria. vemS)

autos na data de 21/08/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contrataçã&&

empresa por meio de licitação na modalidade dispensa, justificando a contratação sobre a

locação sem adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade, nem analisar

prismas de natureza eminentemente técnico-administrativa, Faz-se necessária a locação de um

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.600-000 - Itàbuncj -Bahia
Tel.: (73) 32\4-1 600 - CNPJ 02.762.633/000)-62
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veículo de grande porte, tipo van, para transportar os servidores ao Hospital para dar

continuidade ao trabalho, já que o transporte público municipal de Itabuna continua parado em

razão da Pandemia do Novo Coronavírus.

Assim sendo, a manifestação produzida por esta Assessoria Jurídica, em que pese ser de

natureza obrigatória, não é vinculativa para o gestor, que pode dela discordar, devendo, para

tanto, apresentar as razões de fato e de direito que lhe deem sustentação.

. . . .. . . qêiwtü So "i,Si1 ' u,,,,,,,Realizadas tais considerações, passa-se a analise solicitada. p,
oficia|

Prest te la CPL

III - DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO

O texto constitucional estatuiu a realização do procedimento licitatório como regra para a

compra de bens e contratação de obras e serviços pela Administração Pública, sendo a

contratação direta exceção, tratando das hipóteses em que a competição, embora materialmente
possível. nã; é exigida em razã; de determinadas peculiaridades fáticas, ou,;m ,deco::,::!: d ::'::\\:n'e

outros principios que regem a atividade administrativa. em especial o da eficienaa. ç ,0 µ CP\
W"

Considerando que em 28 de janeiro de 2020. o Ministério da Saúde. por meio do COE-nCoV

publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e

mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-19 e do Guia de

Vigilância Epidemiológico; Considerando que em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério as

Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) por meio da publicação

da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011: Considerando

que em 07 de fevereiro de 2020. foi publicada a Lei n.13.979 que dispõe sobre as medidas para

entamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

virus responsável pelo surto atual: Considerando que em j] de março de 2020 a TC!J
izaçào Mundial de saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronaviSS'

\6
&ID-19 como uma pandemia; Considerando que a lei prevê que poderá ser determinüa a

"' realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clinicas. vacinação e

outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Considerando que a

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedim os

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 )4-1600 - CNPJ 02.762.633/000 \-62



' +SCJS:.·,,, ,uE1!.S.!,ãoà e=: ASSESSORIA
' ' " '"'°'°"""" "°""=-$ JURÍDICA' um

para aquisição de bens. serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em especial o artigo

4°(..) é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei.

Lkµ(ltll(B0 ni ' OhWúu

. · · · Pr eita Oficiall- Considerações Prehminares desta Assessoria p,esidente oja CPL

De inicio, imprescindível de faz a verificação: da existência de dotação orçamentária para

realização do contrato; as minutas do termo de dispensa e do contrato. com base nos elementos

fornecidos nos autos. perfeitamente delineado seu objeto. prazo, valor. dotação de despesa e

forma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa.

Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar consultoria sob o prisma

estritamente jurídico, não 1h,e_çabendo adentrar em aspectos relativos ,à_c,o,n,v,e,n,i,ência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos. que estão reservados à esfera discricionária

do administrador público legalmente competente. tampouco. examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira, salvo, patente irregularidade.

Ademais. entende-se que as manifestações da Assessoria Administrativa da FASI são de

natureza opinativa e. portanto. não são vinculantes para o gestor, o qual pode, de forma

justificada. adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica. Ou \ e

seja. o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculant'· .,,,,%"; ,;::!è::

Analisadas as exigências específicas impostas pela Lei n° 8.666. de 1993. cumprirá examinar a

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.
Por tais razões. como simp es orientação jurídica. wsando aux 'ar a Adminlsteí:

Nosocômio na tomada das decisões que atendam primordial ente a finalidade de interesse

público. passa se a expor o que se segue ""

¢0i u
2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CE : 45.600-000 - Itabuna -Bahia

Tel.: (73) 3214-)600 - CNPJ 2.762.633/0001-62
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IV- DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

Por todo exposto. passo à fundamentação e. ao final. opino.

O presente caso. portanto. enquadra-se nos temos da Lei n° 13.979/20 (alterada pela Medida

Provisória n° 926/20), cujo objetivo é estabelecer medidas que poderão ser adotadas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019. Dentre as diversas medidas, a referida lei

determina o seguinte no artigo 4°. caput e §1°:

"Art. 4° - É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços. inclusive de
engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde públicaK/ült(l 'Boni Jll u"""' de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

Pregoe ficial x N

Presid Ia CPL S 1° - A dispensa de hcitaçào a que se refere o caput deste artigo é temporaria e aplica-
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus."'

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável, em respeito à moralidade e à

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de processo administrativo prévio. bem

como que sejam assegurados os princípios da legalidade e moralidade.

Considerando o momento processual em que a presente análise é feita. consigna-se que o

exame se debruçará sobre os atos até aqui praticados, com especial atenção aos requisitos

listados nos artigos 4°, 4°-A, 4°-B, 4°-C, 4°-D, 4°-E. 4°-F E 4°-H, todos da Lei n° 13.979/20.

Embora a realização de contratos pela Administração Pública exija. em regra. a obediência ao

certame licitatório (principio da obrigatoriedade). o legislador ressalvou hipóteses em que o

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto. Quanto maior a urgência, mais

flexíveis devem ser as exigências formais, sob pena de se sobrepor a forma ao fim ou· d}\t:\Sargd1m.e

outros termos, subjugar o valor constitucionalmente tutelado à foma. .,,,,,L\u çje KpOÁO
F'j

u MnD(O (j8 CP\

As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto constitucional. uma vez que o

inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal. ao estabelecer a obrigatoriedade dob

procedimento de licitação para os contratos feitos pela Adminis ação. já inicia seu \eS»3

resguardando "ressalvados os casos especj/ícos na legislação". ÇjC"

T"' :S". K"
2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn - C i 4& - Itabuna -Bahia
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umA dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração

e o particular. nos casos estabelecidos no an. 24. da Lei 8.666/93. Observa-se que a lei

enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol exaustivo. Neste

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a
Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal
ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada não poderá
criar hipÓtese de dispensabilidade".

Nesse sentido. cabe ao ente público assegurar a todos. conforme está expressamente descrito no

art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. proteção e

recuperação:' (...) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a

hipótese prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93:

lV - nos casos de emergência ou de calamidade púb|ic& quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

jéÊ1ülta'Bol!' Uilvú,,

Pregoei ORciai
Pmlcien e ii: çrj.

comprometer a segurança de pessoas, obras. serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares. e somente para os bens necessários ao
atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emey;ência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos:

Trata-se, como se vê, de autorização legal para que. desde que observados os requisitos fixados
no dispositivo. o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar diretamente compras:\ve\loS:\\:me

serviços gerais para a Administração. """%' ,::>

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação

peculiar. a ser acionada sob o crivo da proporcionalidade para atender o interesse público.

Circunstâncias fáticas levaram a matéria a ser discutida no T ' unai de Contas do q§§S:

Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo l /2999, da qual resultou o
gN

'""'""Y , Kl
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entendimento exposto na Decisão n° 3.500/1999, em caráter normativo e ainda em vigor. no

sentido de que:

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no an. 26 da Lei
n° 8.666/93. é possível a contratação direta de obras. serviços (continuados ou
não) e bens. com fulcro no art. 24. IV, da referida noma legal, se estiverem

presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no
Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento
licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles
necessários à elaboração do instrumento convocatÓrio, análise dos
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do
objeto e homologação do certame:
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não
tenha sido resultante de falta de planejamento. desídia administrativa ou ma
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que tal fato não possa. em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s);
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas. obras, serviços. equipamentos e outros bens, públicos ou particulares:
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e
eficiente de afastar o risco iminente detectado:
e) o objeto da contratação se limite, em termos qualitativos e quantitativos, ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação

" l "' emergencial;*(1/17'b0/ Utu Ullht4
f) a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse oP'eg " ' Oficial prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como

P'ês:d . i:t ?PL

.emergencial:

g) a compra. no caso de aquisição de bens. sçja para entrega imediata:

É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos

relacionados com a aquisição de medicamentos por ordem judicial. Marçal Justen Filho leciona

que emergência é um conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos

valores. Explica:
$,gí O direito (público, especialmente) é posto para ass gurar a realização de

\\qÜ%çS\O, certos fins (valores). Quando se constrói a norma jur dica, considera-se uma
c,, G'?' cena situação fática e se elegem certas condutas co %N'tórias. proibidas

. ,,% ,ou facultadas. j<f't dS: ¢JÉ

Presume-se que. através dessa disciplina. atingir-se-á a satisfàçào e certos valores. Es à

regra para a situação de normalidade. A emergência consiste em corrência fática que produz

modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômalaijf
.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira s/n° - Cep: 45.600-®0 - Itabuna -Bahia
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(emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica

estabelecida como regra geral.

Percebe-se. assim, que a emergência decorre de um imprevisto que ameaça um valor

fundamental.

Destarte. pela incidência da hipótese prevista no art. 24, lV, da Lei de Licitações, e pela

perfeita adequação do objeto à previsão legal, eis que relacionado com as atividades vitais do

Hospital, não vislumbro óbice para a celebração do contrato administrativo com o prestador de

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

Portanto, há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de

processos de dispensa ou de inexigibilidade. deve sempre buscar atender o interesse público,

dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, objetivando, assim, a

preservação do patrimônio público. 'Re1lüt(1'Mi Sihu 0liwt,,

ePregoe icial
Pres7 wP

Para haver contratação direta por dispensa de licitação na Lei 13.979/20, é necessário que a

alegada circunstância emergencial fique demonstrada. A fim de facilitar a demonstração, o

artigo 4.°-B, estabeleceu que as contratações diretas com fundamento na referida lei presumem-

se atendidas as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de

emergência: Ill - existência de risco a segurança de pessoas. obras. prestação de serviços.

equipamentos e outros bens. públicos ou particulares; IV - limitação da contrataçã€ à parcela

necessária ao atendimento da situação de emergência. ,,,,,,,,, ,j %e:':::\:1P·

Ç q
,A0çn 'O (j8GP\

A presunção absoluta, em relação aos três primeiros incisos, é pertinente, pois, segundo
levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins para o COVID-19, foranj"."""

identificados. globalmente. mais de 2 milhões de casos e mais de 45 mil mortes. E, seguj®:"

Relatório de Situação da OMS para o COVID-19 n" 58. de l 03.2020 (WHO, Coronavírus

disease 2019 (COVID-19) Situaiion Repori), há avaliação de ri o gl bal muito alto.

áôS'bx'

2020 l
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No que concerne à documentação de habilitação da contratada, não cabe à esta Assessoria e sim

aos fiscais do contrato e à Coordenação de Contratos observarem se a empresa contratada

possui as condições as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da celebração

do instrumento. devendo-se atentar. inclusive, quanto ao prazo de validade das certidões

apresentadas.

Para os casos de diSpensa de licitação é necessário, ainda. que haja justificativa de preço

devidamente formalizada no respectivo procedimento. comprovando a adequação dos custos e

conformidade dos valores praticados ao de mercado. evitando contratações desastrosas, não

vantajosas ou inadequadas. A Administração tem o dever de buscar, sempre, a maior vantagem

para o interesse público.

No entanto. tratando-se de um período de excepcionalidade, o art. 4°-E, §1°, VI, da Lei n°

13.979/20 estabelece a possibilidade de a estimativa dos preços se dar por meio de, no minimo,

uma das seguintes fontes: a) Portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em

mídia especializada: C) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo: d) contratações

similares de outros entes públicos: ou e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores:

A despeito da possibilidade. é dever do gestor. sempre que possível, obter 3 (três) fontes de

referência. Caso a estimativa indique que os preços superam as oscilações ocasionadas pela

variação de preços, não haverá impedimento à contratação, mas demandará justificativa do

gestor. E, ao particular, o Ônus de comprovar, ainda que posteriormente (visto que, nesse

momento excepcional, o atendimento à população não pode ser obstado). que os preços

ofertados à Administração são compatíveij com os praticados no mercado, vedando-se a

majoração sem justa causa. 0,(6$:\:¢"¢,9 ^\ Qmta in Sih Ohirà

.
Xdo\:dò ,çjò"" P ewa Oficial

VI - CONCLUSAO idente :k CPL

Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 foi Decretado Estado de jtj
Emergência no Município de Itabuna, Decreto n.13.608, com alterações promovidas Pel'tS§"'

Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e prevenção. face de confirmação &"

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 j'qi::

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CE .600-000 - Itabuna -Bahia
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Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos de UTIS adultos, 08(quatro) leitos de UTI

semi-intensiva e mais 54 leitos clínicos adultos para regulação e necessidade do Estado da

Bahia ao enfrentamento do Coronavírus faz-se necessário à aquisição desses medicamentos.

Por tais razões, essa Assessoria atenta-se aos aspectos jurídicos do processo licitatório. cabendo

à administração a responsabilidade integral pela definição do objeto, a justificação de sua

necessidade. de acordo com a sua necessidade.

É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a análise jurídica, sendo de

inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprovação da existência e veracidade do

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos

apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das

condições negociais.

Isto posto. concluímos que há possibilidade jurídica. desde que cumpridas as providências de

praxe e atendidos os apontamentos:

l) Em cumprimento ao Princípio da publicidade, seja publicado na imprensa oficial do Município. e

quando se tratar de verba federal que seja publicado no Diário Oficial da União-DOU. aviso

contendo o resumo da dispensa como forma de garantia de eficácia do ato administrativo;

2) Seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna da FASI a

quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de execução da despesa,

dotação orçamentária, inclusive, verificando a regularidade das licitações, contratos, termos, sob os

aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade". Devendo ainda, a

Controladoria Interna se man ifestar através de "'relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros

documentos necessários e pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularidades/vicios", caso

. n'"""á"o· sl/|/7ns'0"·' ,., ,,,,,,,,\è \e::o?'Pre ita ' "ç ç. \jü\ {o ¢j6 "E o parecer. Pre nyg 'k· :p'

M '

Itabuna-BA, 21 de agosto de 2020.

j,uNme"' =
Mic rrôco E(ype d, rp'ÕO

Assesso Jurídica\
OAB BA 59.866 ,çjÇS"
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AUTUAçÃO

Processo Administrativo: n° 0286/2020

Processo de dispensa de Licitação: n° 063/2020

Contrato de Prestação de Serviço n° 0834/2020

Valor Mensal Estimado: RS 32.000,00 (Trinta e dois Mil Reais)

Valor Global Estimado: RS 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Cooperativa dos proprietários e condutores de transporte escolar de

Itabuna Ltda

CPL: Portaria N° 0027/2020 - 01 de Abril de 2020 - Edição N° 294

objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veiculo de grande

porte tipo Van. Sendo de necessidade a disponibilização para o deslocamento dos

servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo

Magalhães

Vigência/Periodo: 60 Dias - 21 de Agosto de 2020 até 21 de Outubro de 2020.

Autuação: Ao 21° dia do mês de Agosto de 2020, eu Renata Bomfim Silva

Oliveira, Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°286/2020, este processo

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei

Federal 8.666/93.

*L1/üBomhSlhu Ú/llt,,,
Pregoeira oncjal

Presidente cIe CPj.

Renata Bomfim Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

'°'°í°:":'!,,:'::jí'°;\;"'

,'\
" ,gS"

'"ii?"
—
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N' 0027/2020

Dispõe âcèrca aã revogação da portana 010/2020 de 14 cjb fevreiro de
2020, e nomeação dos mêrnbros efetivos e suplentes para a composição
da CPL - Comissão Permanènte de Licitação da FASI.

O Chreiot - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA no uso de

suas aínbuções que lhe roga q ari.37 l 7° da léí Mumupal 1 942 de 27 de julho de 2004

Resolve:

ART. 1". Revogar a porlana de 0010/2020 de 14 de fevereiro de 2020, que Kata da nomeação de
membros efetivos e suplentes, respèclivamenle, da CPL - Comissão Petmanente de L!cltação da

FASI

ART. r. Nomear a CPL - Comissão Pecmanenle de bcdação da FASi Fundação de Atenção à

Saúcje de Itabuna, que passará a wgorar com a seguinte compk)s(çào.

Membros efetivos:

PRESIDÈNTE - Renata Bomfim Silva Oliveira,

MEMBRO - jadma Freüas da Silva,

MEMBRO - Soraia de Ohvewa Salume.

Membro suplente:

MEMBRO - Marília S\ivâ dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Samos

ART, 3". Determinar que no impedimento e âusênciâ do prêsidente, seja o niesmó substituído por
um dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permànente de Licitação.

ART. 4". Determinar que na ausência de um dos trêS membros efetivos da CPL - Comssão
Permãnente de Licüaçào seja a mesma composta por um dos membros suplentes \\0 Su\\jNe

ART 5", Esta portanà entre em vigor na data de sua assmatwa %Q0 hP,o::

ART, 6°. Revogam-se as dGpQsições em conlrário soTe:

Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se.

knultd' j1 Slllüu(((/u;..

ltâbuna, 01 de abril de 2020. Pt ira Oficiaipresujene :k Cpl

&,
Robério Gama Pacheco Júnior

Diret--Pr..id.ntèd.FASI jaúf" ,,5? %J§"
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente,
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Processo Administrativo: n° 0286/2020

Processo de dispensa de Licitação: n° 063/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n" 0834/2020

Itabuna: 21/08/2020

Noma do Fornecedoc CNPjt cpf

Cooperativa dos proprietários e condutores de transporte escolar de Itabuna Ltda 13 436 718/0001-77
Endereço: Rua Rui Barbosa n'599 - Centro - ltabuna/Ba - CEP 45.600-222 - telefone 98836-2342 -

E-mail coopteltranspone@gmad com

Objeto:

Contratação de empresa especializada em locação de veiculo de grande porte lipo Van Sendo de necessidade a

disponiMhzação para o deslocamento dos servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduacdo

Magalhães

PeriodoNigência' 60 Dias - 21 de Agosto de 2020 até 21 de Outubro de 2020

[ Valor Estimado: "" " " . """"" ". " 'pmtü çlk
Valor Mensal Estimado. R$ 32-000,00 (Trinta e dois Mil Reais) preg ofhcla|

Valor Global Estimado RS 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Rea(s) p,egdente 32 CP
Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificaüCà" do preço:

Considerando a Portaria Municipal do Sesttran de Itabuna n' 15/2020, publicada em 24 de março de 2020 que dispõe

sobre a paralisação total e temporária de circulação de transporte público urbano neste município: Considerando

' wabihzac a presença dos colaboradores. da mstítwção mencionada em seus postos de trabalho. em especíal, os que não

possuem veicmlo próprio ou de terceiros que lhes permitam cumprir seus deveres laborais na umdade hospitalar

supcacitada e, ante a interrupção dos serviços prestados pelas empresas de transporte coletivo no Municipio de Itabuna,

em obediência aos protocolos sanitários e de distanciamento, adotados pelas autoridades locais com o escopo de

combater o avanço do novo coronavírus, percebe a necessidade de contratação do serviço de transpo1e de passagewos

Considerando que em 28 de janeiro de 2020. o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eletrõnõca preliminar do

Plano de Conbngênaa Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoYL com o objetivo de conter a

mfecçâo humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância

EpWemiológica (BRASIL, 2020f: BRASIL, 2020h), Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou

, Emergência de Saúde Públicâ de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo ,

Coronavirus (2019-nCoV), por meio da publcação da Portarta MS n" 188 e conforme Decreto n' 7 616 de 17 de

novembro de 2011 (BRASIL, 202OC): Considerando a Lei n° 13,979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronav©

responsável pelo surto de 2019, Considerando a Medida Provisóna N° 926, de 20 de março de 2020 "urtCja

demandada é mcompativel com a realização dos procedimentos licitatónos usuais A solução é a utiiiz® dos

I permssivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de licitação", Considerando que em 11 Março de 2020

! a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronawrus COVID-19 como uma

pandemia, Considerando o Decreto Municipal N°13 607 de 19 de março e 2020, declarando situação de emergência no

âmbito do município de Itabuna, Solicito então que seja deflagrado pro s de dispensa de licitação para a contratação

de mediato. após cotação de preços pelo menor valor com fúndament os termos prevístos da Lei Federal Licitações

n·.8_666193 ,,,,gSo\\m¢ àô$ijy0'
,::,:.e:: J<

2020 HNQ'%mar|ac, Gomes oliveim cep 45 6(X)ij(X/ |(I:]tl.,ll.] l
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unidade orçãããêntária: 1515 - fonte, 50 - projeto/atividàde. 6.443 l 6 T46 " '

r " "" " " " " ELEMENTO DE DESPESÃÁ3 9Õ"39 0Õ,000 " " "" " " R

Processo Administrativo: n° 0286/2020

Processo de dispensa de Licitação: n° 063/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 0834/2020

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Ltcilação porÍaria em anexo, no presente termo de

Dispensa de Liátação. a contratação encontra em amparo no Artigo 24 Inciso VII, da Let 8 666/93. que fundamenta e

autoriza a dispensa de Licitação-

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 21/08/2020
.,;,;V*

G\ ':';Ê':\
,,&

Soraiá veira Salume

Membro

r,,,,Ú gi';,;;,,,¶:"Lefnb,b' '$!

,JCJ m

jail a

· do"
DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 21/08/2020

DE ACORDO. EMITA-SE O EMPENHO

Robério G a pacheco Júnior
Presidente

f.

l \ (

le iús bay da Rocha

Diretor Ad Fmanceiro

'èmú&)/nhnljllw ulltl/,
:r"goetra oncial

P esiden!e i? ?PL
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RATIFICAÇÃO

Ratifico para os devidos fins que, o Processo Adm|n|strat|vo n° 0286/2020, Processo de dispensa

de Licitação: n° 063/2020, Contrato de Prestação de Serviço n° 0834/2020, realizado com a

empresa Cooperativa dos proprietários e condutores de transporte escolar de Itabuna Ltda, CNPj:

13 436.718/0001-77, localizado na Rua Rui Barbosa n°599 - Centro - ltabuna/Ba - CEP: 45,600-

222 - telefone: 98836-2342 - E-mail: coopteltransporte@gmail,com, no Valor Mensal Estimado: RS

32 000.00 (Trinta e dois Mil Reais): Valor Global Estimado RS 64 000,00 (Sessenta e Quatro Mil

Reâis) com wgência de 60 Dias, correspondente Contratação de empresa especiahzada em locação

de veiculo cie grande porte tipo Van Sendo de necessidade a disponibihzação para o deslocamento

dos servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, foi

publicado no Mural da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - FASI, nesta data

Itabuna, 21 de Agosto de 2020

Roberto G a Pacheco junior

Diretor Presidente

*ldlu'80nl ,,,, ,,,,,,,, ,,,AS'
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2020 Av Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.600-000 - llabuna -Bahia
Tel,: |73) 32 l4-1600 CNPJ 02.762.633/0001-62
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RATIFICAÇÃO

Raufico para os devidos fins que, q Processo Admtmstrattvo n' 028W2020, Processo de dspensa

de Licitação: n° 063/2020. Contrato de Prestação de Serviço n' 0834/2020, realizado com a

emprèsâ Cooperativa dos propríeláms e condutorês de trânsporte escolar cie Itâbuna Lícia, CNPJ

13 436.7i8/0OO1-77. locahzado na Rua Ru( Barbosa n%99 - Centro - ltabuna/Ba CEP 45.600-

222 - telefone: 98836-2342 - E-ma ii cQopte|transpone@gmai|,com, no Valor Mensal Estimado, RS

32 000,00 (Tnnta e dois Mil Reãis), Valor Global Estimado RS 64 000,00 (Sessonla e Quatro Mil
Reais) com vIgêncda de 60 Dias. correspondenté Contratação de empresa especializadâ em locação

de veiculo de grande pone tipo Van Sendo de necessldade a disponibilização para o deslocamento

dos servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, foi

pubhcado no Mural da Fundação de Atenção à Saúde de llãbuna - FASI, nesta data

ltâbuna, 21 de Agosto de 2020

ROberto Gama Pacheco junior

Dirètor Preudenie

*'nutà' j 'lu (/üw/,,
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Ieí 173) 3?1 4j600 . Cnpj Q2.762.633/(XX)l-62
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Esta edição encontra-se no site oRcial deste ente.
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Portarias

+S S FASI EjL ' DIRETORIA
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JPRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 004/2019

A Diretora Presidente da FASI - Fundação de Atcnçào à Saúde de Itabuna, N ELSIVAN E
SOUSA OLIVEIRA CORDIER, nomeada pela Portaria Municipal n" 9.064 de 17 dc
outubro dc 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira, no uso das atribuiçõcs que lhe
confere o dispositivo da Lei Municipal n.° 1942, dc 27 de julho de 2004 c da confOrmidade

com art. 64, § 7°. do Estatuto da FASI,

RESOLVE:

Art. r - Revogar Ponaria n'V0l4/2015 de 03 de agosto de 2015.

Art. 2" - Designar para desempenhar a função de Fiscal de Contratos ADMINISTRATIVOS

em geral, a exceção dos con/ral'os médicos, do HBLEM - HOspital de Base Luis Eduardo

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

Art. y - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

qe/ü1/(1h/g

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019 P'ego '

Ru 0/llt//ü

Pr=, a Onc/a/
'": :C :>,

4;7"e;\ NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER

,^':Ü':g,çj'9 " Diretora Presidente - FASI l HBLEM

. ,KjNjw' :y"r. ;'jé

2019 Av. FCrnandO Gomes Qivêif¢j, s/n° Baimo: Nossa Senhor cias Groças - 1(abuna/BA - CEP: 45,601-554
Tel.: (73) 3214-1643 (Presidência) - Cnpj 02 762 633/ )-62 - E-mail: diretoria .hblem@ho1mail,çom

CERTIFICAÇÃO DIGITAL LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site, www.itabuna.ba io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



l l ;
' l

detran - ba " Nmr57oom744r ba nq o157ooo87441 bilhete de seguro dpvat
, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

"VIA jr """ "DD T"" "" _ EL NI À C -—- - -I rEXERCICIO|

)1 ·.'-.'·'. '·": ".-:.:.3": U! J!_ ..__ .. ._ _ .. _;,,'.: iç; .' '";";' l
NCJME "' ' " __ "" " __1 ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT

antcjh10 Rn:tl'tljN])(j borges ije" ""! ·.(.1f,, ' nra mais informações. leia no verso
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

Www.seguradoralider.com.br

MOTOR ,TT54'4584 . «$AC DPVAT 0800 022 1204

miem "" , n'""—-- " ,5'::!112. 3656 1235-04

J AMI-B' I-'- J js""j\
' - ÈkÉR'.'.i' :, , e 'ata EM|:3un ,|AM=F;°za|KN'|"s"""""=='G":' ' J »>'" i I i i; ' r 'k "I ,

E*um'o ' ' "¢Xmbu8tivel - VIA l . '. -----. . - d
, --- ·-- CPl' . CNI'.' ·· , · PLACA · ,

Mjs/|1IcRc](]Nn.' 1 E! 1_ '.'"".'-·" -·' ' ' ·., "' ' __,_ _ .:! _ .' __ ' ' _J
MARCAó MOCEIO — .· ANO FAB ANO MOD l l' MARCA ' KMJDELÔ —

I/KIA El! STA Gd 71 '"""j l"""' :J E's |!:! "'· í :' " 1.;"_;,,! ' .)
; l r- cArEakyuA --\ r- cQRpREDcm'w0m 1 r" ano 'ae3 u! w"cHAs.st . -' 6Pí085C'j í" 'j';'," ',J b yt'. ' , C' '_J F _! , _' " , _.,._ ' '",.. __ __ . ,
·1 l VENC COTA UN'ÇA l VENC GU

, p k' K A -r, ·L-·pf. jk ,--— ' ' - - PRÊMIO TARÓFÁRIO

. ' V FWlCãAMENTD ..' gotas l r'-- l '"USU) ix) sÈámcfRibr11

I- 4.t.2C1i? -""-"""" " " "" ·""" 3¢' ·" "'-" " ' _ _ _ l _i_ _ _ _ _ _ _ _ j :_ ___ ..j1 .
L

' K)FN5) : - PRÊWQ TOTN (RS' —7 r;', DE N"DMEN'Q l - amo IXJ mlhEte çR$' -j ,- - -- - "" "Si -- - __ ) l" "m' HMGL Ea"WAKXi

,

j . ' "'. k l g .i. . l l . . . "· 3 '" ,. g.ui

—— ___J L__ _ _ __ __

SUBC¢j,TE(:;(N,[A " ," 7 :(-í'. l """"1 b u " """°" " !=,,d,! F'1"-.":'1.=:, '"7
gem Fd' sék "'jvm""" '

' ,,,:,,is±= ! 10Ng€"" """=:' ' """ '
l r1y' çj Qté ·"" ' :E ti T t l '· ' "" ' ' '

m"' ,,jM^ À"

'



,jOW'WQ

J<'" (':*
· b

t::; >,
¶ .

i""



l

COMPROVANTE DE NSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

d l

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira cis dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

A informação sobre q porte que consta neste comprovante é a declarada pelo ccmtribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

' ° ' ' " COMPROVANTE DE INSCRIç O E DE SITUAÇ O ' ' '
13A36.718/0001-77 ¶5101/20¶1
MATRIZ CADASTRAL

f . Ç; .Í
C~ERATNA DOS PROPRIETAMOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA LTDA

T1TI:Lçi · ., A E G1MENUI( C. AN ASLAP K!

COOPTEI

CCK>K '. ' 4." pç j ftek Ai

4 9-?44-00 - Tra n spoAe escokr

c.:inkír: ê in's.' mçá i ["ias, ÈU'NQNK'^S SR.TNíiARWS
49.29-9·04 - Omnização de #Kcwsões em vdcubs rodovkárkw propNOS, KnWmuntckpaL lntormdadud kntemacloml
49-21 -3-02 · Transporte rodovbário cdmivo de pasaagdros, cem ifinemrio fixo Intermunicipal em região mttmpoüWw
79,12 -1 4)0 · Operadom tvriati COs
79,¶¶ .7-QQ · Agências de
49.29-9-09 - Ouitq& tran&portos rodoviáno8 de pa&8ageiro& não especifimdo¶ amorkormente

C. 1)K.CA ill S'..MÇ DA NAILJHI U, JUR A

214-3 - CüoperatNa

.C'G . 'f Ip Kj , .. , F N , Ci

R RUSBARBOSA 590 SETOR l

I'b P ·A|KRO .NSi Rçmi hnjMCjMQ jl1·

45.600-222 CENTRO ITABUNA BÁ

I. LETA iNN.'.. T" ÉFtKKÉ

dudaõ&cmçm o@hobmiLcom (7jj 3613-429&/ (73) 8805-3568

RE S L - ,

I uç' DATA 1)A Ç, rIjA,ç I í,A1jAS"RAl
ATNA 15m312011

C '

S 'À Ri . ct> S '

i\.t'|',/l[lb jl/lau(lk,,,.
P' elra OElcia|

P' Me Ba CPL

,,0j:,g,':,í:;:í"'

Ajmvado pek instnjçào Normativa RFB n' 1,863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido rlQ dia 19DB/2020 às 14:23:50 (data horá de Bras|'lia). página: 1/'1
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, ,1 Hp GOVERNO do ESTADO DA BAHIA

t SECRETARIA DA FAZENDA

q" gE ,

N " ..

Emissão: 10/08/2020 10:58

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20202279794

RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE TRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

113.399.725 - BAIXADO 13.436.718/®01-77

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa l '!ca ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos admmistrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emiüda em 10/08/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS e,-
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.go'·b' ,çSy

gjga *:,, m /nji!l'u u,,,,,,,

jaú '" ;é "'"' ' ::".?:'!"

Válida com a apresentação conjunta do cartão origirial de inseri o no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Mmistério da ãzendã

Página l de l RelC'enidaoNegauva,rpt



iNOS/2020 , https://servicos£|oud.eLcom,br/ba-itabuna-pm/services/cenidao_mpressâo.php?tc=e&cd=LLF EEEMFLKHIHF&1pc=GE&tpccert=c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

"='_4""

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão Código Geral
0008774 1166587

. Nome/Razão SocialCódigo COOP. DOS PROPR. E COND. TRANSP. ESC. ITABUNA LTDA

C.N.P.J In C. Est. C.P.F R.G
13436718000177 "

Endereço
RUA RUI BARBOSA, N": 590 -

CENTRO ITABUNA BA

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art, 273 da Lei Municipal n" 2.173 de
1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
ertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
Noventa) dias contados a partir da da,ta de sua emiSsão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura\yVnicipa| de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/ j§Cj "

Emitida em 10/08/2020 .,,.,,

"":'::,°:

çjL ,¶j[O

Validade 90 dias N's

Chave de Validação: 20200008774 Kn/a/a(
p,, jíhu//te/4

"a Oh'cia/P'è$' . IÈ? Iq CPL

Av. Princesa Isabel, N" 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia r""j

, g,bo'

cf"

jCiüNÚ m"' 'Ç)
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hHne·//qemims.c|oud.e|.çom,br/ba-itabuna-pmservies/(:enidao_ impressao,php?tc=e&cU=LLF E EEM FLKHIHF&tpc=GE&tpccert=c&tcd=NN BGE 1/1
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' e MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR
DE ITABUNA LTDA

CNPj: 13.436.718/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:44 do dia 10/08/2020 <hora e data de Brasilia".
Válida até 06/02/2021.
Código de controle da certidão: 1901.C976.36D3.9C65
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE íNSCRÇÂO COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
13.436.718/0001-77 15/0312011
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA I-TOA

TÍTULO DO ESTABELECIMENT(j (NOME DE FANTA9A) PORTE

COOPTEI DEMAIS

C DIGO E DESCRIÇ O DAATIVIDADE ECON MICA PRINÇIPAL

492&&00 - Transporte escolar

C DIGO E DESCFUÇ O DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND IAS

49.29-9N - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipa|, interestadual e internacional
49.213-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metmpolitana
79,12-1-00 - Operadores turísticos
79.11-2-00 - Agências de viagens
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

CQ1)IGCJ E DESCRÇÂCj DA NATUREZA JLJRÍOICA

214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMEN TO

R RUI BARBOSA 590 SETOR I

CEP BAIRRQ/DISTRITO MUNGÍPID UF[45.600-222 CENTRO ITABUNA

_

1
BA

ENDEREçO ELETRÔNICO TELEFONE

dudaescritorio@hotmail.com (73) 3613-4298,1 (73) 8805-3568

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEI. (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 15103/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAI. DATA DA SITUA O ESPECIAL

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

Emitido no dia 10/08/2020 às 10:54:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIE E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR 'n '·, ( '
DE ITABUNA I.TDA-COOPTEL

Ku¶ Rui Barbcm. n¶590. ('entro - setor r - mlmna-BIL cep: 4%O(b222 -b

ESTATUTO SOCIAL

ccxjpERATNmjcspFKjFRIET~ ECCNDUTURES DE DE ITABUNA

LTDA-COOPTEI

CAPITULO l

DA DENOMINAçÃO E DAS FINALIDADES

jéè ARTIGQ_1" · A COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA LTDA, com sigla COOPTEI, sociedade de natureza
civil 3em fins lucrativos, doravante denominada por COOPTEI, fundada em 31 de jane|ro de
201 1, rege-se pela legislação vigente e este estatuto tendo:

l- Sede e administração na Rua Rui Barbosa, n°. 590, Centro - Setor l, 45600-222 no

, município de Itâbuna:

|| Foro Jurídico no mun"cíp'o de Itabuna, Estado da Bahia, ""
W M W F

Aftü±%
Ill - Prazo de duração indeterminado;

IV - Exercicio social com duração de 12 meses, com inicio em 01 de janeiro e-término ém
31 de dezembro de câda ano;

V- Área dê ação no município de Itabuna e região sul da Bahia;

VI - A responsabilidade dos sócios é limitada, respondendo somente pelo valor de suas
quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de 3Llh
participação nas meras operações.

.E,y:" ' A"""t':' ,'/'":'::,:,::"""
,'S;,S."' CAPITULO II Pré ente 12 CPl.

¢,§%::'? DOS OBJETIVOS SOCIAIS

ARTIGO 2"- A COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA LTDA, com sigla COOPTEI, tem por objetivo
fundamental neunir e aglutinar, sob o ideal comum do Assoc|atlvismõ, os cõndljtoref3
autônomos, auxiliares e proprietários de veículos de transporte escolar, tranGpQ(10' e
organizações de excursões em veículos rodoviários próprios, como. intermuniopal
interestaduai; viagens eventuais: transporte de passageiros; atividades de organizar e reunir
pacotes turísticos e excursões que são vendidas em agências de viagens ou diretamente ao
público cliente, visando ao seu aprimoramento urbano, profissional e SõClâl, dó mesmo
modo que pugnará para que seus Cooperados aufiram melhcwês condições dê vida e de
trabalho, com o fundamento essencial para oferecer ao público usuário de um mdhor
serviço, com padrões absolutos de boa qualidade para que se propõe promover. seni

objêtivo de lucro, como: .'

l - Treinamentos obrigatórios através de curso palestras, seminários e oytros, pata
valonzação pessoal e profissional do Cooperado e ' m à educação assockúiSta e ao
conhecimento cIas atividades Qperac|onais da C rtsp& ,¶L:'ò e '

J<"' :$ ,j§S' cS' ,
· i Cl

Pontuahdadc, segnrnnçô e còntinnça



' AÃCOOPERATIVA DW PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE TR4NSFOR1T ESCOLAR
DE ITADÜNA LTDA-COOPTEL

Ru. Rui Barbos., NLS90, Cenáro KCqc l lwbum-h, CEP: 4$400-:2:

V "
r

r
ll -- Manutenção de convênio de postos de abasteamento de Gombu3tivei3 e lubrifientm
oficinas e lojas de auto-peçaç, para atendimento e mmervaçào dOc voicWQc doc
Cooperados.

Ill - Manutenção de convênio de serviços de despachante para regWarlzação ac
documentação. hcencáamento e melo3 que assegurem os instrumentos indispensáveis ao
0X0MClO legal e profMonal dá atividade de motoristâ8 autônomos:

" lV - 03 preços dos serviços utilizados ou solicitados serão fielmente os constantes na tatuM

, ohclal, não hâvéMo quaisquer alterações nesta:

V - A utiiização cío3 3erviços será feita através de telefonemas individuais para qualquer 1)1)1
do6 ofertantes do serviço dentro de seu perímetro no período escolar:

T

VI -Tran3porte e organizações de excursões em veículos rodoviários prÓprios int0rmunlcipal
0 mterestaduai: viagens eventuais; transporte de passageiros: atividadm de orgmÍzar e
munir pacotes turísticos e excursões que cão venc||das em agènaas dê Ym!jq¶s ou
diretamente ao público cliente

. - ~ F

"' 5 a'
'm U- t

"S MU, CAPITULO Ill
: ê'; DA ADM SSÃO, DEM SSÃO, READM SSÃO E EXCLUSÃO

tg;
F 'í,g;; dos cooperados

cBj; " d ARTIGO 3" O número de Cooperados será ilimitàclo quanto ao máximo,

entretardo, ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas,
nàp podèMc'

ARTIGO 4° - Poderá ingressar na Cooperativa, salvo se houver impossibilidade física e!
técnica de prestação de serviço, qualquer pessoa que se dedique à atividade de motorista
condutor autônomo, seja proprietário ou auxiliar de veículo de aluguel, desde que
devidamente registrado nos órgãos oficiais de controle e fiscalização e possa dispor
livremente de si e de seus bens; concorde com as disposições deste Estatuto e que não
pratique outra atividade prejudicial ou colidente com qs interesses q QbMÍvQG cIa
Cooperativa,

' RÁGRAFO 1° - Para filiar-se, o candidato comproÜando sua qualidade, preencherá uma
"L

QR(J oposta de admissão e ficha de matricula fornecida pela Cooperativa, assinando-se após
1e\\ ^r dèvidamente preenchida, respeitando o que regulamenta este artigo, anexando ainda

C?"" .de apresenta,ão de um Cooperado.

' PARAGRAFO 2° - Na carta de apresentação deverão constar os dados pessoais,

ofissionais e estar ciente da convenção das norma3 associativmas feitas peio proponente

h'í3
í;í;j,

sà'g

FZ

PARÁGRAFO 3" - Verificadas as declarações constantes da proposta e analkados os
anexos, em reunião de diretoria, a proposta será enviada ao Corisdho de Ética e Di6çip|irla
que, em sua primeira reunião, convidará o candidato, em data previamente marcada, para
µrúcipar da palestra e tomar conhecimento das normas da Cooperativa, dando o seu
parecer no final.

çjçjÇ,C\""
m

Pontualidade. segurançu e çQnnançj.
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COOPERATIVA DOS PROPRIETÁKJCN E CONDUTORES DE TKANM"OKTE ENCOLAR
DE ITABUNA LTDA4JJOPTEL

RW RUI BstrNm. mom. centro - mor l- lwtjum-WL CEF': €WJ(hZZZ

A
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PARÁGRAFO 4" - Nó final da reunião, o Pmidonte da Cooporativa, o Preeidorm cio
Concemo de Ética e Discipiina e o candlcjato, asdnarào deciaração que deverá constar que
o candidato admitido está ciente das normas da Cooperativa anexada a fic:ha dc matrkulâ.

PARÁGRAFO 5° - A transação particuiar entre um Cooperacio 0 um cândidato a CDoperado
anterior ao processo de admissão, não servirá de garantia ao candidato para adqu(rir o
díroito de assocíar-se.

ARTIGO 5° - O pedido de desligamento do Cooperado, ciue não ooderá 3er ncgado, dar-sô
á exduavamente, a seu pédido, por escrito e será requeMo ao premciorm, o avertmcjo nçj
ficha clo matricula

ARTIGO 6° - Q6 Cooperados e|iminadoG por falta de pagamento pociorào ro|ngreççar na

Cooperativa, dèsdè que iiquidem os seus débitos e assim a assembléia geral se manifeste
favorável ao reingresso.

PARÁGRAFO 1" - O pagamento da dívida do Cooperado eliminado será o da data do início
do débito, até o dia da Assembléia que ratificou a eliminação.

" k

PARÁGRAFO 2" - Na consulta da ficha do ex-Cooperado, a diretoria avaliad a:s'"â'mçÕes

contidas, vetando ou não o seu reingre3so
rN

PARÁGRAFO 3" - A dívida será calculada pela taxa de manutenção vigente na época cjci
reingresco, tantos quantos forem os meses em débito, até a data da eliminação. çom mais
2% (dois por cento) a titulo de multa sobre o montante e mais juros de mora à raüa" de 12%
(doze por cento) ao ano.

PARAGRAFO 4° - Para a execução deste artigo, fica aeterminaao o prazo cie 9Q (noventa}
d|a3 de mdimplênaa;

PARÁGRAFO 5" - Fica a critério da Diretoria o parcelamento da divida, em no máximo 6
(G0i8) meses

ARTI(MJ 7" · O ex-Cooperado poderá reingressar na Cooperativa deMc auê ôumora õ
estatuído neste capitulo

PARÁGRAFO ÚNICO - O Cooperado que tenha se desligado da Cooperativa, só poderá
ser readmitido, 12 (doze) meses após sua saída,

^i::':,,í::

ARTIGO 8° - A exclusão do cooperado se dará pelo seu falecimento, ncapacidadê civil Mó
suprida O; perda dos reg isitos condicionantes para seu ingreBsQ no q|ja%e

. h,','/'l,lt,||/j,'l/i/l'/',)|f(j (,'l!iu,.. CAPÍTULO lV Nmm1 -
P'e a Ohcíal

Presi te la CPL " ' "

DOS AUXILIARES

ARTIGO 9' - No impedimento do titular, poderá trabal na CQoperat|va como motônsta
auxiliar, o cônjuge do Cooperado, o filho ou terce" os ele inchcados, desdê que preencna
os requisitos regulamentados neste Estatuto, e ç binação com o eMàtuidõ peio órgão
público concedente.

,sjg° ,ís)'^ ,
j,n1N' P'"" ' ç§j" Q:

Eq\j C"' Pontualidade &i¶nçn c c'mfiança
· . m



F
N ' 4K

COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DKTRANm)KTE ESC1)LAK

de itabuna l:rDA.co(wm.Rua Rui n4)5%, Centro . 0mop l CEP! 4%00A12

4

Ç!?"
pa '"Li-

X . .Of

PARÁGRAFO 1° - O auxiliar que trabalhar com outro auxihar não «operado, om 60lj carro,
deverá apresentar o mesmo à diretoria para avaliação e poetenor automação

PARÁGRAFO 2" - Quando a penalidade do auxihar impkar na ehmmação do memo sera
comunicado ao órgão concedente a bâixa do regietro do v0ícljío do quaciro cm Cooperativa,
ficando impedido de trabalhar em carro de outro Cooperado.

PARÁGRAFO 3° - O auxiliar terá o seu veículo obrigatoriamente, cadastrado peÍa
Cooperativa no SETTRAN - Secretária Municipal de Tramportm c Trân3|to Urbanôô, ou am

Nrô'!ç aualquer outro órgão normativo, em nome do proprietário do mesmo, pôr formaikjade

Entretanto, este cadastramento, não dará ao proprietário do veículo, nenhum direito ha
quota-parte da Cooperativa.

f

CAPÍTULO V

DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS COOPERADOS

ARTIGO IQ" - Q Cooperado no uso do patrimônio e na proç0rvaçao do A£gocjatiyjSjt'ç), tem
o dever e a responsabilidade, expiícitos, de respeitar as normas e$tatutária3 e mij".cntai3,
zelar pelos interesse3 morais e materiais da Cooperativa, a disciplina, ô aos
dirigentes, companheiros e ciientes, maritéMo a tranqüMâde no decenvolvmen"to do
SCNlçO operaoonM e, entre outros

ARTIGO 11° - A responsabdidade do Cooperado excluído termina após a apro'"íç% aas
contas pela AssemMeia Gerai, do exercício soaal em que ocorreu a exciumo

PARÁGRAFO 1° - Ocorrendo demissões, eliminações e exclusÕe:s de Cooperado5 Cm

número tal, que a restituição do capital por eles integralizados, possa afetar a edabihdMê
econÔmico-financeira da Cooperativa, poderá o capital ser restituído em parcdas, a criténo
da diretoria

PARÁGRAFO 2° - Se o capital social ficar reduzido ao menor vâlor que d mínimo dMnido
neste Estatuto, a Cooperativa poderá reter as quotas-partes dO Cooperado exduldo, até que
o referido valor fique reconstituído.

" j,by»p 4?'//,//dlb}' àj///jO/' '/1
\ ·""' NçNj '

.
p'e , /1t d' CAPITULO VI a O,,,,,

jCjü*" Ò;,, CP' Pfesjlen e j2 Cpl

e,. Y" DOS DIREITOS DO COOPERADO

ARTIGO 12° - Tomar parte nas Assembléias Gerais, discutindo e votando os a33ljnto3 nelas
" tratados, somente aqueles que estiverem com suas oMgações em dia.

4 - Votar e ser votado, salvo as exceções previstas neste Estatuto, para 03 ówaõ3 dê

administração e fiscalização da Cooperativa;

|j - Propor à Diretoria ou às Assembléias Gerais medidas que julgar serem de interesse da
COOPTEI: .,$'

Ill Desligar se da Cooperativa quando convier: ",§'és" '
jNcm744õ

?ck..

. 00m/,5 , -' -'
Pontualidade, segurança c cc)Mlnnça.
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COOPERATIVA DOS PROPRIE1"ÁRKKS E CONDUTORES DE TRANSíORTE F,CiCOf,t\R

DE ITABUNA LTDAmCOOPTEI.
Rua Rui Bartma. n"0390, Centro - setor j- füibum-X, CEP: 45600-222

·
,GEE
j7,

.mm
;\ F

tv - Efetuar as operações que forem objetos dá Cooperativa, de acordo com o preimnto
Estatuto e as regras estabelecidas em Regimento Interno,

v - saicítar, por escrito a qualquer tempo, toda e qualquer infQrmação êotjrc qc nogomc da
Cooperativa e nos 10 (dez) dias que antecedem a realização da assernblêia geral ordinária
Iiwo3 e peças do balanço geral:

. . ...g

.u A' < VI - Utilizar dos beneflcio3 referentes ao Capitulo It. artigo 2° obcservado, contudo, aã
Y . " F '

'" , d|spos|ções e normas do Regimento Interno ou outras aplicáveis, bdxâdãG pela airetom,
além das ciisposições iegais, quanto à utilização do mesmo.

) VIl - Habilitar-se rias palestras e cursos através dê convênios a 3erem mantidoc peia

' ," Cooperativa.

CAPÍTULO VIl

DOS HERDEIRQS

* YARTIGO 13" - Aos herdeiros do Cooperado fa|eGido, preenGhida3 todaa as -co[jdiGõGô
estabelecidas neste Estatuto, fica assegurado o áireito provieóno do iny'GGpQ na
Cooperativa e a ele os direitos e obrigações pertencentes ao falecido.

. C W

PARÁGRAFO 1° - Deverá, o herdeiro, apresentar cxmprovação da abertura e en¢içrramôm
do inventário no juízo competente. ". 'j

PARÁGRAFO 2? - A Diretoria deverá assessorar o herdeiro, informando e orientando dos
seus direitos e deveres. ,

. ' L r

L.

' r' '
E., f" ' ,,.'\

F

SL" - "" - " ' CAPITULO VIII

W <§'S"' DAS PENALIDADES

%,uiatü (BOlh llll u ui,,,,,.

Preg a Oficia|
Presz1cMC :je CPL

l"

ARTIGO 14° - Advertência, multa, suspensão e exclusão do Cooperado, que será aplicada
em virtude de infração à Lei, a este Estatuto e ao Regimento Interno, serão feita por decisão
do Conselho de ética e Disciplina e os motivos que a determinaram deverão constar de
termo lavrado na ficha de matricula e assinado pelo Presidente dá COOPTEI.

ARTIGO 15° - As penalidades serão aplicadas, em face da gravidade da falta cometida,
considerado-a, sempre, as circunstâncias atenuantes e agravantes na ap|icaçãQ da pena.

ARTIGO 16° - Será multado ou advertido, por escrito, q cooperado que incorrer em simples
falta disciplinar ou regulamentar.

ARTIGO 17° - Suspensão do Cooperado que vier exercer qua|quer atividade çQnsideraga
prejudicial à Cooperativa ou que colida com os seus objetivos, através de atos
indi6cip|inares.

ARTIGO 18° - Eliminação, ao Cooperado que: " j$i'ty "p,Dgn74yg' .
l - Praticar atos indisciplinares, reincid"%%lb r" t:= """" "

çJ-Çj E, h,, da CP 5
çjQÇ\"' ' Pontualidade, segurança e conliunça.
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COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES 1)E TRÀN£µé)R] l.. F.5( OL ui
DE ITADUNA LTDA-COOPTEI.

Rm Rui lhrbu$a, n%590, CemrQ .- setor I.- ltA bunàjSM ( 'Eµ! 45£,0o_ín

,/"jUçF'B '\
l
q ã .

i l i d'

¶1 4 l

t

n . tu

ll - Portador de vícios prejudiciais a pessoa e a comunidade:

Ill - Praticar crimes hediondos;

.F

l

t

' l

lV - For contumaz em atos indesejáveis à cmvivênaa da Cooperativa, ou |ncompQt|vQI':
com o seu ambiente moral, profissionai, ou social, a Diretoria formalizm"á px)ce55c) que
comprove as infrações e remeterá ao Conselho de Ética e Disc:iphna:

V — Envolver-se afetivamente com funcionáha (O):

vi - Agrecw fisicamente outro cooperado ou funcionário. 'm ALj01?4%

kl

.:

- .J:_'- 'ij CL
'= g C'

:"' O Z
.

'à ü

. ~ ·. F7 '

ARTIGO 19° O proponente gerá cientificado quando o seu apregentado for contum3y
em infrações,

ARTIGO 20° as penalidades serão apiicadas peio conemm de Ética e Discjp|ina e
obedecerão, rigorosamente, as normas contidas neste Estatuto e Regimento 1nte,"ho

* ¥

ARTIGO 21° Depois de investigada a denúncia ou ato de infração, será crm'idMo o
cooperado em questão, para tomar conhecimento da ocorrência e apresentar sua íkiksa cm
reun'ão do Comelho de Éticjà e Disciplina especihca ao caso. " '"

PARÁGRAFO ÚNICO - A defesa do Cooperado será escrita de próprio punho",ç !?as!inõda
pelo mesmo, sendo feita até 5 (cinco) dias úteis, a contar do GonheGimento da aenanua ou
ato de infração-

ARTIGO 22° Se apresentada defesa pelo Cooperado acusado, a análise da mesma
será feita por consulta a ficha do Cooperado, que será cientificado, no prazo de 5 (GÜ"ig0)
dias úteis, por escrito, da decisão do Conselho de Ética e Discip|ina.

ARTIGO 23° No caso de efetivação da penalidade peio Conseim de Ética ç) Disc|p|ina,
o infrator tem direito a recurso, escrito em termos estritamente respeitosos e prazo de "
(cinco) dias úteis a contar da data de recepção da notificação, dirigida ao Presidente d
Cooperativa, o que terá efeito suspensivo na penalidade.

\ ARTIGO 24° Na efetivação da exclusão, a Diretoria, no uso do direito |ega|, solicitará ao
Cooperado, a total descaracterização visual do veícu|?.

\3 ARTIGO 25° A diretoria usará da via judicial, quando o Cooperacjo não atencjor ídQ
' \\

,

, , ,jg 3+anscr|to no Artigo anterior.

i,,,\Wj'" pNj ARTIGO 26° Os infratores serão avisados da penalidade, por escrito, cónstâMô a
' e??\S, a C? infração, o Artigo, hora, data e penalidade, transcrita, imediatamente, na ficha de matrícula.

\\' ARTIGO 27° - As penalidades transcritas na Ficha de Matricula do Cooperado não sêrvirãô
' automaticamente como agravantes, depois de 2 (dois) anos, a contar clã dãtâ da aplicação,

4

ARTIGO 28" - Para a penalidade em que seja revertida em multa. o valor será wjuivalent€ a

" , ' " metade do saiário mínimo, cancelando a pena já arbitrada, devendo porém ser registrada
em formulário próprio, e no caso de reincidência a anotação deverá ser feita na ficha çJq
cooperado.

ÇJQç\cj '-1 '

P,mh,alidade. segurança e confiança ,

6
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. '. . 4k,---zCOOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE TMNWORTE &5COU\R ,µjCEf3
DE ITABUNA LTDA-COOPTEL n l'. l :

Rua Rui B.rbcm, n'OS90, Ccnérv - sctor l - lWbum-X CEPe 4$600432
(;>1,,<

ARTIGO 29° - Todo numerário arrecadado de multa reverterá àD fates - Fundo d0
Assistência Técmca, Educacional e Social.

ARTIGO 30° - Fica a critério do Conselho de Ética e Disciplina as ap|icaç(Xjg çj;jg
penalidades às infrações constantes dos Artigos çmsiveis de Su3pen3âo. ciue poder&o 3Cf
arbitradas em

jçr l - Multa; rf

|| - Advertência por escrito; 4¢p '
D% "q

ARTIGO 31° - Ede CaMuio também será regulamentado no Regimento lntesno

CAPÍTULO lX

DO CAPITAL SOCIAL

ARTIGO 32" - O capital social da COOPTEI é ihmitado, variãndo conformo o rúm.ero dei
quotas-partes, que sejam subscritas e integraiizadas, não pociemo ger infono'. :a RS
5,000.00 (cinco mil reais). · -

ARTIGO 33° - O capitai sociai é constituído por quotag-parte9 ind|vidua|g no v310! ce RS
1.00 (hum reais) cada uma e todo o seu movimento de subscrição, jntegra|ização: '0stltL)lçaD
e tran3ferência 3erá sempre escriturado na Ficha de Matricula.

ARTIGO 34" - O Cooperado ao ser admitido deverá subscrever, no minimo, trezcntae
quotas-partes totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), podendo ser int%ra|i2adas gm atá 03
(trék) parGe|a3.

PARÁGRAFO 1° - O cooperado não poderá ter mais que 1/3 (ui7) terço) do totâl das cwotaô-

partes, do capitai total da Cooperativa,
4

PARÁGRAFO 2° - A quota-parte de capital é transferível somente entre cooperados, não
sendo permitido ser dada em garantias a terceiros.

PARÁGRAFO 3° - Nos ajustes de contas com os Cooperados, a Cooperativa pQderá induii
parcelas vincendas, destinadas a integralização das quotas-partes do capital sodai,

ARTIGO 35" - A restituição de capital de associados demitidos, eliminados e excluídos só
poderá ser efetivada após a aprovação da AssembWia Geral das coMã6 do exerç[çiQ qí,ie
ocorreu o fato.

tmtú'" in Jlliü u/1(,,,,, CAPÍTULO X Soram iuem Sdunlt
Eq e cIt: ApoloP' ira or|cia,' Mernbro (j? CPl

P'es!dente d,, CPL DOS LIVROS

q

ARTIGO 36" · A cooperativa deverá possuir os seguinte l os:
F

'"'" "'""""' çjC,çS! °" jaü{,, ::,$'°

. ,
Ponmlidade, segurança e çQnnança.
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|| - de Atas das A33emb|eias Gerais,

Ill - do Aias dos Órgãos de Mmimstraçâo;

N - de Atas do Conselho Fiscal:

V - dc Presença do3 A33ociados nas Assembleias Gerais,
7Vl - outros, fiscais e contábeis obrigatórios

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a adoção de livros de fdhas soltas ou fichas

ARTIGO 37 - No Livro de Matricula, os associados serão inscritos por onjem cronológlca qq
admi33ão. dele condando:

g

l o nome, idade, estado civil, nacicmalidado, profjs&ão 0 rgçidôncja do aeeociado;

h ¥ '

ll - a datá de sua admissão e, quando for o caso, dê sua démmáo a pcdido, diírmúo ou
exclusão:

d Ill - a conta corrente das respectivas quotas-partes do caçmai social.
J?

'Eh Z CAPÍTULO XI
Q?i DAS ELEIÇÕES

S ARTIGO 38" O processo ele toral a votação e a posse dos e eitos,

vigentes, é o preceituado neste Estatuto,
obedecerão â8 normae,

Artigo 39 - A eleição, na Cooperativa, se dará a cada 3 (três) anos para a rènwãçàQ aã

Diretoria executiva e anualmente para Conselho Fiscal, em Assembléia Geral Ordlnárta,
especialmente convocada para tal finalidade, ocorrendo, até trinta dias após a aprovação do
balanço.

PARAGRAFO ÚNICO - Não poderão concorrer às eleições em uma mesma chapa os:
Cooperados com parentesco até o 2° grau, em linha reta ou colaterd,

\,,, A%T|GO 40° - Caso haja mais de uma chapa 'nscr'ta não poderá o mesmo cooperadQ

\< - 'je:,"rkanjcipar em mais de uma das chapas.

ARTIGO 41" - O Cooperado não poderá votar e ser votado para os cargos admiMstMtvôs
conselho fiscal e Conselho de Ética e Disciplina, se sua admissão foi 30 (trinta) dias antes
da pubhcação do edital

ARTIGO 42° - ,As chapas completas, não permita inscrições avulsas, para concorrer às
eleições, deverão ser inscritas 30 (trinta) dias antes da realização da Nsembléia Geral,

ARTIGO 43° - Os documentos necessános aos candidatos inscritos, que serãçj
provicienciados pela Diretoria Administrativa são.

X

0C\Ç\'i/·'j
k

Pontualidack, sekuran\ a e c(ml;ançA
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i - Comprovante CPF regúiar:

|| - Nada conda de regiMro no SPC e SERASA

MPAR/\GRAFO ÚNICO - O valor a ser cobrado pelas Gertidõe3 3erá o fixado dcjo3

Tãt@iOMtOS, não cabenclo resmrcimento da COOPTEI ao candidato peio pagamento dãs
citadas certidÕes

ARTIGO 44° - Cada chapa terá direito de realizar uma reunião com os Coope(ado£, na
3oGia|, por ordem de regidro no procês3o de E|eição, para apre3entação do 3élj programa

ARTIGO 45° · O Cooperado que em sua ficha de matricula tenha penalidades, estas
enquai"do não completarem 12 (doze) meses da data da aplicação. não pormitirá ao memmo
conçQrrer a cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Conseino de Ética e Digapl|na

a
ARTIGO 46° - O processo eleitoral deverá ter sua definição, conformo q quô próvô
rigorosamente este Estatuto, até 30 (trinta) dias, anteriores a data deMidà par:i a Qi®ç3c'
principalmente sobre.

. ,-,a'k

·) Calendário, . ,,,,., i.jk' ' '::'.::::':?::i ~

b) Comissão do processo eleitoral; etc, y"' E:j::,x.xj"' c"" mmtw.-.

PARÁGRAFO ÚNICO - A comisüo do proce330 eleitoral 3erá Gonstituidej por voluntárm
anahsados pela Diretoria, composta por 03 (três) Coopà'ados, desde que qualquer um dêlõô
não seja candidato a eleição ou reeleição de outro seguimento do reepQn€ab||idacje da
Cooperativa,

ARTIGO 47°- A impugnação de candidatos do processo eleitoral terá sua aná||se e dec|sao
efetuadas pela comissão do processo eleitoral.

cx?
E

;g ;g 5,
=
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cAB Z
µ

ARTIGO 48° - A apuração dos votos se fará, computando-se o número de votos receb|do3
por chapa, devendo acontecer, imediatamente após o término da eleição

ARTIGO 49° - As eleições da COOPTEI, obedecerão ao Estatuto e o Regimetm Interno na
seguinte ordem:

l · ELEIÇÕES GERAIS - Ocorrerão a cada três anos para todos os seguimentos da

Cooperativa:

|| - ELEIÇÕES PERIÓDICAS - Ocorrerão, anualmente, para renovação do Comdho Fiscal
e Conselho de Ética e Disciplina.

Ill - ELEIÇÕES ESPECIAIS - Ocorrerão em qualquer época para preencMmento de cargQG,
atendendo ao que preceitua este Estatuto e o Regimento Interno.

ARTIGO 50° - As chapas
sendo 04 (quatro) efetivos
definidos para os membros

para Diretoria deverão ser compostas de 07 (Geta) membro6
e 03 (três) suplen eS, devendo ser completa e com (js cargo6
efetivos, quando d ' scrição.

,j,$ú"' çÇjÇj

\aju:; ,,:C EdMê. segurança econ,,,, ,,,, ' 9
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ARTIGO 51" - A confirmação do Registro de CMpas será fOrnecida pela Diretoria. dejxiis de
atendida3 toda3 â3 exigências de documentos. devendo 3er afixada em locml V13ÍyCÍ âpo3 Cl
encerramento dê inscnções das chapas,

FARTIGCJ 52" - Apó3 afixação das chapas registradas, atendido o prazo do Art|go antônor, o

Quacjro SOclâl terá trêg dias úteis para impugrmçao cje quaiequor nomes doc mtogrames

Ç PARÁGRAFO ÚNICO - a impugnação dèvérá ocorrer, no máximo, n08 tr0s dlãf út0iC
seguintes ao encerramento das inscrições, em única instância, sem direito a recursos clo

&

F' impugnante.

ARTIGO 53" - Qua|quer chapa cjue tiver impugnado algum do3 3éLl3 componenfm deverá
6er comumcada em vinte e quatro horas após o julgamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A chapa, com qualquer cjo3 Gandidato3 efctivo3 impugnado. feri

, treG diãs úteis, ,para apresentar defesa que possa confirmar o nome do mecmo, ou çlu[rbnome em sua substituição.
~

ARTIGO 64° - Deverá a Diretoria, afixar em local vis ivel, no quadro cie avicoe, a a!tQmeao da
chapa que tiver o candidato impugnado, vinte e quatro horas, após o encerrameld') çln prazo
do recumo-

ARTIGO 55° - O preenchimento de um cargo vago na Diretoria se dará por um cítju vCKjàÍ'
escolhido em reunião da diretoria

PARAGRÁFO ÚNICO - A Diretoria não está obrigada a efetuar e|eiçõeg para a vacância de

apenas um dos integrantes do quadro de vogais

ARTIGO 66° - A Diretona deverá efetuar eleição para vogais, em ate noventa diâG, QepQ|ç
efetivada a vacância de mais de um Cooperado, do quadro de vogaic, para pr00nchjmorlto
de quadro diretivo.

\ '{""":$' 'BE'""' 'APÍ'U'O XII
\ -- PresdcMe it CPL 4)'4,S

DA ORGANIZAÇAO E ESTRUTURA
\,

ijÜ3^RT|GO 67" - A gestão das atividades da Cooperativa processar-se-a po' de|lberaçâô e.

k'°' NqNj atuação dos seguintes órgãos:
\< C"'

,,d, c Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária que quando instalada, tem a goberan|a em
lodos os sentidos para resolver assuntos conforme Edital e, desde que, não firam as norma6
estatutárias e os preceitos legais

\
E J a) A Diretoria administra a Cooperativa dê acordo com os preceitos Estatutárbs,

",",. " F, . Regimentais e Atos Normativos.

b) O Conselho Fiscal fiscaliza todos os atos administrativos e financeiros da Cooperativa.

C) Conselho dê Ética e Disciplina fiscaliza e julga atos disciplinares de ãCQKjQ com (j
Estatuto Social. Regimento Interno e atos Normativos.

fç'C".' "" j(k

Ê
çjC"'""

Pontualidade, segurança c confiança. '
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PARÁGRAFO ÚNICO - A criação de Órgãos para a consecução dos objetivoa 3OGlâiO

e3tatuido3 no3 |nci303 do Art. 2 , assim Gomo, suas athbuições e funções será QbjetQ de ato
próprio, elaboracio peia Diretoria e far-se-á, na medida em que d vulto de atividades, atirija o

My grau de complexidade que justifique e aconselhe 3ljâ imp|antação 4

CAPÍTULO XIII

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

G ARTIGO 58° - A Assembléia Geral Ordinária gu Extra.ordinária é o Órgão soberano da

'"l",' ' Cooperativa e dentro dos limites legaÍs e edatutarios, detém os pôderm para decidir sobre o

l que seja conveniente ao desenvoivimento e defew degta 9LlâS dèMibemçWs, Uincljlam-ge
todos, ainda que ausentes ou discordantes.

L r gp ·

ARTIGO 59° - As Assembléias Gerais são soberanas nae resoluções não contrárias"âs'kis
" vigentes a esté Estatuto e ao Regimento Interno e, suas deliberações serão tomadi3 por

maioria simples de votos.
C

ARTIGO 6ÕP - A convocação da assembléia geral será feitaio/Q/Q de

a) Pelo Presidente, após deliberação de Diretoria; ::::í',, ::"j:, '"µ9

b) Pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves e urgentes;

c) Por 2/3 dos Cooperados, através de abaixo assinado, em pleno gozo de seus direibs
sociais, após deliberação, não atendida pelo Presidente.

ARTIGO 61° - A Assembléia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez)
dias, por edital afixado na sede social e em locais apropriados das dependências de maior
freqüência dos Cooperados.

PARÁGRAFO ÚNICO - A publicação do Edital de Convocação deverá ser feito em jornal de
grande circulação na área de ação da Cooperativa e comunicada aos Cooperados pQr
intermédio de circulares.

ARTIGO 62° - Do Edital de Convocação deverá constar:

a) A denominação da Cooperativa seguida pela expressão "Convocação da Assemt)|éia
Geral" e de, conforme o caso, "Ordinária ou Extraordinária".

b) O dia, hora, loca e horário de convocações, com no minimo 10 (dez) dias dê
antecedência.

c) A seqüência numérica da primeira, segunda e terceira convocação;

d) - A especificação da Ordem do Dia:

e) Q número de Cooperados existentes na dat publicação do edital, para efeito do
F

cálculo do 'quorum" de instalação: e

j,,n, , ·" , ;;,ij" ll

k:e1111t(1 ' /1 jilt'a Otwt//',, E

rn R' Pontualida t "g"mnça ' 'onfiança.
Preg lra Oficial ad
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f) A assinatura, o nome e qualificação do responUvei peia convocação e, no caso cíq
convocação por Cooperado3, as assinatura3 e os nomes dos quatro primeiros siQnatário$ do
documento que a solicitou.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os cooperados inadimplentes na data da veicmlaQo cjo3 editah de
,jKe: convocação, não poderão votar nag refMdae aeçemt)|¢|ae, mesmo que quitom,

posteriormente. seus débdos:

ARTIGO 63° - A Assembléia Geral será presidida:

, a) Pelo Diretor Presidente, auxiliado por um secretário, sendo convWãd06 a participar dá
ç -" ' me3a, o3 ocupantes de cargos sociais presentes:

b) Pelo Presidente do ConseM Fiscal, auxiliado pelo secretário;

c) Por Cooperacio ac|amado na oças|ao, auxúiado por secretáho "ad hoc", escdhido ¢Jú1 de,
devendo ser convidados para a composição da mesa os signmárioe do re€p@ctlvo çjal[!jl do
convocação:

d) Por Cooperado indicado pela Diretoria e aprovado peia Assembiéia na ocasião, 3!ly'|'2ao
por secretário "ad hoc" escolhido por ele, nos item em que forem discutidas as pmtaçCe.s
dê contas.

"_3 .'c· ri
= I - L ,'

· " C 'á

,, - m ,
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Q)
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ARTIGO 64° - A Assembléia Geral indalar-se-á em:

a) Primeira convocação com a presença mínima de 2/3 dos Cooperadoç;

b) Segunda convocação com a metade mais um cjo3 Cooperado3:

C) Terceira convocação com o minimo de 10 (dez) Cooperados.

h

b ' ",À

4p

PARÁGRAFO 1° - Não havendo o 'quorum" para a instalação dá Assemb|é|a Gerai,
convocada nos termos das alíneas deste artigo, será feita uma série dê até (jUás
convocações, em editais distintos, com intervalo minimo de 20 (vinte) dias.

PARÁGRAFO 2° - Perdurando a inexistência de "quorum" ficará a deliberação da ordem do
dia a critério da Diretoria Executiva,

,\c,\ÚNUf"íko> 'JÁÀ&GO 65° - A Assembléia Geral ORDINÁRIA se daíá obrigatoriamente uma vez por ano,

É g::eò* p'imeiros três meses seguintes ao encerramento do exercício social,

, ' l - Compete à assembléia geral ordinária:

a) Fixação de honorários da diretoria, do conselho fiscal e conselho de ética e discipúna:

b) Apresentação de contas do exercício social compreendendo: Demonstrações Contábeis,
relatório de gestão e parecer do conselho f9cal;

C) Ceções de membros da diretor'a conselho fiscal e de ética e disdp|ina: , ,S::::y

¢è , ';;'S'
d) Dehberação sobre o destino das sobras ou rateio das perdas; e S::x"::'y'°

C:' '
I'jçjqÇ\C' ' j

Pontualidade, segurança ç confiança



n %

q ^·~

q Ml
CQOPÉRATNA DOG pRorRIETÁRIos E coNowom DE TRANSPORTE F3COLAR

de rrmUNA ltd&coõptel
Rm Rui &Nrb~ ·'059'0, Ç..ko l CEP: 45600m:

.g" " .

1'";UC,EL3

l
, -7

;_!.L
L C . 1¶¢

L

e) A»untos de interesses da cooperativa, que não sejam de competênciÀ dÀ Assem|)|eiè|
geral extraordinária.

PARÁGRAFO 1" - Os membros dá Diretoria e comemo Fiscai não podwâo paniapar aas
matéria3 de3cjrita3 nas letras A, B, e D do inciso l deste artigo.

4>" PARÁGRAFO 2' - A aprovação do relatório de gestão, Balanço Gorai COMàG doc Órgàoc

. de administração desoneram seus c:ompcmentes de re5pon3abi|idade3 re3sa|vado3 os Câ3ClS
, ' de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como infração da |ogiG|ação em vigor do pmonto

r"',/ Estatuto e Reçjimento Interno.
l, · ARTIGO 66° - A Assembléia Geral EXTRAORDINÁRIA reune-ge gemprcj que neceeeánc

para deliberar 3obre quai3quer a3suntos, sendo de sua exclusiva competência

a) Reforma Estatutária,

b) Destituição de Diretor (es) ou Diretoria;

c) Eiação para cargos sociais vagos;

d) Fusão, |ncorporação ou desmembramento,

0) Homo|ogação e ratificação de atos da Administração que necessários 80jam µgaaos;

f) Mudança de objetivo3 da Cooçmrativa,

g) Dissolução voluntária da Cooperativa e nomeação dos liquidantes; e

h) Dehberação 3obre assuntos pertinentes abaixo a$3inado3 do quadro 3ocia|, quando
acatado pela Diretoria.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para as deliberações do que versam as letras A, D. F e G deste

artigo, para que sejam válidas, é necessária a participação de 2/3 dos CQopera(jQG insaitw.

ARTIGO 67° - As deliberações
maioria simp|es de votos dos
Cooperado o direito a um voto e:

a) Por aclamação:

e deásões da Assembléia Geral serão aprovàciQs pda
Cooperados presentes, com direito a voto, tendo Gãdtj
a votação será a:

Sotala d r ll",'lfa $"'6""

Écj\j de t',ç"j1c'Mam. r') c.? ·1'1

b) Por voto secreto, se assim decidir o plenário;

c) Sempre por escrutínio secreto, quãndci da escolha dos membm dos cà®Qs
administrativos.

ARMGO 68° - As deliberações
assuntos constantes do Edital de
relação.

'\""t'f;' l l///jil/,10/l/tl,,,

Pre, e'ra Ofíc,a|
"le aã cp(.

da Assembléia Geral 8omente poderão vemr, sobro
ConvocàçãQ ou u om eles, tenham direta e imediata

3W°
jaüj" e Kp(N
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PARÁGRAFO 1° - Poderá ser inscrito assunto de interesse da Cooperativa na pauta do
0dltãl Cl0 convocação, por quaiquer Cooperado, quando em plenário da Assomblóm Goral dc
Cooperados, desde que seja aprovado pela maioria simpies dos pre£0nleç

PARÁGRAFO 2° - para efeito do parágrafo anterior cerá nece86áno a pmença na a.g.e,,
. no minimo de metade do quadro social, baseado no número de Cooperacios (jivu|gadoç na

À<Publicação do Edital dê Convocação, verificando o 'quorum" no livro de a33inatura3

obrigatoriamente pela mesa.

\

t

.~'

ARTIGO 69° - O que ocorrer na Ag£emb|é|a Gerai dévêrá constar do ata arcunstanaada
lavrada em livro prÓprio. pelo secretário, lida, aprovada e assinada, ao final (joc tmtminoc
pelo secretário, pelo Presidente, pe|o3 demais Diretorm e Conselheirm Fi3cai3 presentes

ARTIGO 70° - Fica impedido de votar na Assemblêia Geral, o Cooperado que.

a) Tenha sido admitido em até 30 (trinta) dias antes da convocação, mesmo temo' Sua
quota-parte totalmente integralizada: " "

b) seja ocupante de cargo social, bem como nas decisões que a ele se refira de maneira
direta ou indireta; mas participa dos debates: . --

C) Seja parte interessada direta ou indiretamente de relações comerciais, em fac'a da
Cooperativa não podendo fazer parte dos debates.

Artigo 71° - Na Assembléia Geral em que forem apreciados e chscubdos Balanços e

Cmtas, lego após a leitura do Relatório da Diretoria, das peças contábels e do parecer do
Conselho Fiscal o Presidente suspenderá os trabalhos e solicitará que o plenário escolha
um Cooperado para dirigir os trabalhos e com os demais membros deixará a mesa,
permanecendo no recinto à disposição do plenário para quaisquer êsclarecwnentos

ARTIGO 72" - Prescreve em dois anos a ação Pârà anular as deliberações da Assembléia
,Gera1 viciadas de erro, dolo, fraude ou simukçào ou tomadas com violação da Lei, deste

statuto e do Regimento Interno contado o prazo da data de realização da mesma.

— y

"""UJ'P

CAPÍTULO X V M,ç; G1744,

,,,,n DO CONSELHO FISCAL ' "" _ -
ARTI 'j 73° - O Conselho Fiscal é constituído por 03 (trés) membros efetms e 03 (trèsl

suplentes, eleitos em assembleia Geral com mandato de um ano, sendo permitida a
reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos membros.

PARÁGRAFO 1° - A composição do Conselho terá um Presidente e um Secretário.
e3co|hldos cjentre seus membros efetivos, com poderes para conwcar dirigir, executar e
assessorar trabalhos de fiscalização, com podees, mas com bom senso, para requ|sjtar
documentos, registros, balancetes e balanços, junto a Diretoria, e, atos e fatos
Administrativos do Presidente e da Diretoria da Cooperativa, tencio sempre como resuitadô,
a emissãQ de relatório para a Diretoria e à Assembléia Geral, à lljZ dâ3 De|iberaçõe3
emanadas da Assembléia Geral e das recomendações E!, objetivos sociai3, do Estatuto e
Regimento Interno de Cooperativa. . , ,- '".'

q .I F

',',1l4
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a) internamente, terão organizado e sob 9Uâ responmbiiidade, livros próprioç pam
assentamento e transcrição de atos e deliberaçÕes do Conselho e da A33emb|eia Geral
e, reswtado concreto das analises de dados, aprovação ou roprovação dê
levantamentos das gestões administrativas e financeiras das Diretorias dá Cooperativa,

d) q consemo Fiécal é o Órgão CoI:ateral de maior credibi|jdade e Tesp0itabi|jdadcj pam
rep|e3entar efetivamente a Assembléia Geral durante a ge3tâo da Prcàdêmia e
Diretoria nas atividadeg e no cumprimento fiel do Eetatuto, tencio como forrwnpnta
principal os RelatÓrios e levantamentos documentais realizados junto aosi
assentamentos e comprovantes financeiros e contábeis da Cooperativa,

PARÁGRAFO 2° - Na pnmeÍra reunião, quando da posse. esGo|herá entre os 5cu8 membroô
efetivos, um preüjente incumbido de convocar as reuniões €j ciingir 09 traba|hoq dQ9Íà,
assim como um secretário.

rPARÁGRAFO 3° - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente, uma vez pcir- e

extraordinariamente sempre que necessário com a participaao de no minimo trêa ac scu3
mêmbm.

PARÁGRAFO 4°- As ausências do Presidente dou Secretário serão surMdaô por ,31153i|'utcl

c$colMdo na ocasião entre outro membro efetivo e suplente.

PARÁGRAFO 5" - As de|iberaçõe3 serão tomadm por maioria simp|e3 de voto, ciuô 'ôôrãô

lavrâdas em livro próprio e que lida e aprovada, deverão ser assinaãa ao finai Qc cam
reunião, peios membros presentes,

PARÁGRAFO 6° - Ocorrendo vagas no Conselho Fiscal que impmibüite o quorum minima

a Diretoria convocará Assembléia Geral para o preenchimento e os eleitos, exercerão o
mandato pelo prazo restante dos antecessores.

ARTIGO 74° - Ao Conselho Fiscal, no exercício assíduo de fiscalização das operaçÕes,
atividades e serviços da Cooperativa compete, dentre outras, as seguintes funçÕes e
atribuições:

Exame mensal do saldo numerário, existente em caixa, e dos montantes das despesas e

oSj inversões efetuadas, verificando, também, se os mesmos estão dentro aos imitesestabelecidos e em conformidade com os planos de dea$õe3 dá imretôria: Baiancetes
çyçj\1 ,,u mensais contábeis e outros demonstrativos, Demonstrações Contábeis e Relatónô da

$§%::;4° " Diretoria,

b) Verificação das operações realizadas e se os serviços prestados correspondem em
volume, qualidade e valor às previsões feitas e a conveniência econóMco-fmanceira da
Cooperativa; da regularidade quanto ao recebimento dos créditos e se os compromissos
são atendidos com pontualidade; dos extratos de contas bancárias e se conferem com a
escrituração; da existência de exigências ou deveres a cum rir junto às autoridades
fiscais, trabalhistas ou administrativas, assim quanto aos Órg 'de Associatmsmo; da
regularidade das reuniões da Diretoria e se existem, cargos gós em sua compõsiçàõ:
da existência de reclamações de Cooperados quant¶ mços prestadoG, e da
existência de problemas com empregados. jall,nuPre d

C) Informação, à Diretoria, sobre as conclusões de s!q\jiPe áfh::'e análises, denunciando

a esta ou a Assembléia Geral às irregularidades cons das;

%ll1'.' ""!' '""""i""' , ,d" "
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d) Convocação, se ocorrerem motivos gravm e urgentes, da A88õmb|e|a Geral:

· .eiP
t::

r'

jK"
r

l

ê) Exercer o poder de intervenção junto ao Comelho de Admmdraçào, noo Gã8oíj dc
extrema e inadiável necessidade, assim como, deverá convocar imedRtamen1e urna
A.G,E. para explanação do8 fatos.

PARÁGRAFO 1° - Para a consecução das funçõm e atfibuiGõc3 quc lhe aõo dc dircdo

pocierá. o ConsjMho Fiscal, valer-se da contratação clo técnico eçpeclah2ado, cujo ônuc cora
da Cooperat|va.

PARÁGRAFO 2° - O Comelho Fiscal deverá criar o seu próprio roteiro de trabalho, sem fem
eete Eetatuto e o Regimento Interno,

PARÁGRAFO 3° - Durante o período de intervenção. a Diretoria afastada deverá a35inaf

tócia a docummtaçào mcemna ao fundonamento da cooperativa.

CAPÍTULO XV

DA DIRETORIA

ã .

ARTIGO 75° - A Diretoria é o órgão executivo da Coojx:rativa, 3erâ compsfa por 05 (cÀco)
membros efetivos e 02 (dOl6) vogais, denominados Diretores. todos Coomradoa deitoô Dor
maioria simples de voto, em pieno exercício de £ljã9 atNidâdcc.

PARÁGRAFO 1" -Os membros efetivos da diretona são:

a) Diretor Presidènte;

b) Diretor Vice Presidente e Administrativo,

C) Diretor 1' Tesoureiro:

d) Diretor 1° Secretário; e

e) Diretor Social.

sQ'C!,:i'.'?: y%,

PARÁGRAFO 2" - Os membros, Vogais, da Diretoria serão titu|ado3 com a função conforme
a necessidade de suprir vacância, por decisão de reunião da Diretoria, na época propÍcia,

PARÁGRAFO 3° - A diretoria terá mandato de três anos e será eleita em Assembléia Geral,
convocada pará este fim, podendo ser reeleitos apenas 1/3 dos membrõs:

PARÁGRAFO 4" - Reúne-se, ordinariamente uma vez por mês e extraordinanamenle,
sempre que necessário, quando convocada pelo Presidente, pela maioria de seus membm3
ou ainda, por solicitação do Conselho Fiscal,

PARÁGRAFO 5" - Suas ckliberações serão áas validamente com a presença de
maioria simples dos seus membros, decidi o pelos votos de maioria srnples dos
presentes, vedada a representação, rese ,9 :>Ê""sidente o v2tô, de desêmpate, e

m 'llid\j|lla'l' iajj " .' (je lW°S cSf "' "'
Preg , .ira Oftcjài , mhrn r Pontuakde. sejµrança e contiança.
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deverão ser conGÍgnadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro próprÍo, (]u6 lidaô
aprovadas e, ao final dos trabalhos, assinadas pelos membrog presenwc

PARÁGRAFO 6" - Suas reuniões serão dlrlg|das peio pregdente.

PARÁGRAFO 7" - As substitwções e (mped|mentos eventuais e em caso vacanaa dar-
3e-á o Diretor Prmidente pelo Diretor Vice Presidente e Administrativo e Dbrl[jatonam0nte h
diretamente quaiquer Diretor por um suplente,

PARÁGRAFO 8" - Será considerado vacància do íjmtor, que por qua|quer motivo, fic:ar no
inwedimento de suas atividades pDr mais de 90 (noventa) dias Este parágmw
reguiamontado pelo Regimento Interno.

ARTIGO 76° - A Diretoria no desempenho de 3Uâ3 funm e atribuiGÕe3. dentro dos limite-
da legislação em vigor e deste estatuto, atendidas as dCCi8Õ0G e re¢omer|dações q
A33emb|éia Geral, planejando e traçando normas e controlando resultados puva · qs
ope'açõ« e 8CNlçO6 da COOPTEI, compete:

a) Elaborar normas necessárias ao funcionamento da Cooperativa,

b) Fixar orçamento anual das despesas da Cooperativa e immçao dá tonto clo mcimoc
para sua cobertura:

C) Programar operações e serviços estabelecendo qua|idade e hxancio quant|daç|o, vãlQfW.
prazoa taxas, c/omi33õe3 e demais condiçÕes necessárias a sua efetivaçã'),

d) Fixar normas para controle das operações e serviços, venficanáo mensaimente, através
dos balancetes, demonstrativos e relatórios específicos, o estado eçonôm|ço-flnancelro
da Cooperativa e o desenvdvimento das operações e atividades,

e) Avaliar o montante dos recursos financeiros para as operações e serviços, assim CI-)f11O
providências para o atendimento com meios próprios;

f) Prever a rentabilidade das operações e serviços bem como sua viabilidade:

B) Contratar as obrigações e empréstimos. transigência, hipoteca e penhora de bens e
diredos nos casos de operações que envolvam bens e imóveis, com expressa e p{évia
autorização da Assembléia Geral. As despesas extras que ultrapassarem ô vaiôr
correspondente a 10% (dez por cento) da arreCadação bruta mensal, deverão ser
submetidas a apreciação do Conselho Fiscal: ressalvados os motivos dc torça maior:

h) Indicar os bancos nos quais devem ser feitos os depósitos dos numerários di8poniveis:

i) Apreciar sobre transferência de quotas-partes:

j) Deliberar sóbre admissão, advertência, multa, suspensão, e|iminaçãQ e exp\j|sãQ çJq

' Cooperado;

, C Jk) Contratar serviço de auditor|a. e§""

l) Fixar de normas de administração de funcioriàrios incluindo as de açjmissãQ e disc©iina,

q h-K¢'ldl(l'lk)/|l /7Jlil,l ÚllttH,. ,¥1'" " " 17
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m) ju|gar de recursos formWâdos pelos empregàdos contra decisões disciplinam:

'"""" >jijCEB'

n) Avaliar conveniência e fixação do limite de hança ou ôcguro dc hdclidadc para o:j
emp%ados que manipulem dinheiro e valores,

O) Deliberar sobre a convocação cie A£g0mb|eia Geral;

p) Zetar peio cumprimento dãS Lèis do Associativismo e outras ap||¢áve(s, sua doutrina e

. n , E " prátiGa, bem como pelo atendimento a Legislação Trabalhista e Fiscai,

"r q) Promover palestras e cursos, para Cooperados que queiram se habiiitar a cargos m
' Cooperativa, obedecendo rigorosamente o que Gonsta dede Edatuto e do Regifnentc)J. '"'""°'

r) Palestrar sobre a Aciministraçào, mostrando os empreend|mentoG em amamento e
procwancjo orientar sobre os setores da Cooperativa;

s) Estabelecer normas para a solução dos casos omissos ou duvidogog, até a pri,meira
Assemblàa Geral: - F

t) Admitir, promover, dispensar e estabelecer remuneração dos empregado& dentro (Jog
limites fixados no quadr0 de pessoal e vencimentos aprovados:

?

u) Tirar as certidões de dívidas ativas da Cooperativa periodicamente, sejam elas
municipais, estaduais ou federais.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada a Diretoria à contratação de funcionários com grau de
parentesco com cooperados em até 2° grau, em linha reta ou colateral,

ARTIGO 77° - Os membros da Diretoria perderão seu mandato, além do que comta definido
neste Estatuto, quando houver:

A) Malversação ou dilapidação do Patrimônio Social;

B) Feito uso do dinheiro da Cooperativa em proveito próprio;

Sot(11q de L'eira Saiunu
Equi de Anoio
Membro Cl? CPl

C) Deixado de responsabilizar funcionário que cometeu inhação no exercício da função:

D) Extraviado documentos, fichas, livros ou utensílios em proveito próprio ou para acobanar
pessoas em razão do cargo:

E) Cometido grave violação do Estatuto:

f) Com falsidade, alheio às atribuições Estatutárias, se juntado a grupos corn interesse
çQntrário ao Associativismo e ao progresso da Cooperativa;

G) Rraticado atos desrespeitosos com funcionários dentro da sede social, em função do

' cargo que exerce; ,

H) Se exposto, junto com funcionários, de forma inconveni n , em locai público, causancjô
mal estar e descontentamento ao Quadro Social: tjd $iWj

j,,üj'"1 e Kpqà° <.':j
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ARTÍGO 78" · A perda do mandato será declarada pela A33embléia Geral, atravCô do
procê33o que comprove a denúncia, indruido pelo presWente do consomo Flecààl Dli
qualquer outro membro do consemo,

PARÁGRAFO ÚNICO: - A denúncia deverá ser instruída em minucioso relato com provas
contundentes e testemunhas idôneas.

ARTIGO 79° - No caso de afastamento ou renúncia coletiva da Diretoria, o Conselho Fiscml
t assumirá interinamente o controle da Cooperativa, e devorá 0cto concemo no prmo cic

trinta (30) dias improrrDgáveis convocar a realização de novas eieiçõm para a invedtdura
cío3 Gargo3 de diretores e os assim eleitos completarem o manciato dos antececgoroc,

j
CAPÍTULO XVI

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA .. +
'~*

ARTIGO 80" - Assinam peia Cooperativa o Presidente, Diretor Vice Pre!giSj.¢nte e
AdministrativD e Diretor 1" Tesoureiro e Diretor 1' Secxetário, 3endo obrigatória a aôômatura
de doPo Diretores.

PARÁGRAFO 1" · Todos os cheques emitidos deverão fer e3pe|ho5 ou serem foto¢ôWâdos
e as fotocópias anexadas aos documentos que ohginaram a emissão dos mesm09.

PARÁGRAFO 2" - Somente em situação de extrema necessidade e urgência poderão 3er
emitidos cheques sem a assinatura do Presidente, devendo, quando da necmadâdâ
descrever os motivos no verso da cópia do cheque correspondentes.

e
jg 2 _ ARTIGO 81' - Compete ao Presidente aiêm das atribuições em comum com os demais
·n O CL

anj membros da Dwetoria:
" eu

U

c3 o b l) Representar a Cooperativa em juízo (?u fora dele constituindo mandatário ou prôcurad(
quando as necessidades assim o exigirem;

" 2) Supervisionar todas as atividades técnicas e administrativas da Cooperativa e axorcer a'% " representação ativa e passiva da mesma em conhrmidade com a pdltica e as d|retrize3

traçadas pela Diretoria;

>Convocar e presidir as Assembléias Gerais Ordinárias e ExtraordiMriâs, exceto em

s casos de julgamentos e atos da Diretoria:
Jcl\li<,! C9à) Assinar todo o expediente e ordenar qua|quer providência que dependa de sua

" autorização;

) Requerer a convocação do Conselho Fiscal, Consdho de ética e Disciphna ou em
'caráter extraordinário, quando para isso existir necessidade em benefic|o dá
Cooperativa;

6) Apresentar nas Assembléias Gerais Ordinárias, o plano de âçãQ do ano seguinte, assim
como o relatório do ano anterior;

qç|lat 'nij'di'ú 0ll(ü/., r'j "'
r F'règO aOficia! ,'ç,iç ==mÁ ççXj'
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7) Assinar com o Diretor Vice Presidente e Administrativo e Firiànceiro e o Contador, os
bdânçoe anuais, as âtâ9 das s0ss(jes, assim como rubricar os livros da Coopcrativa,

B) Movimentar coMâ6 bancária, assinando em conjunto com o Diretor Vice Presidente c
Administrativo, Diretor 1° Te3oureiro ou Diretor 1° Semetáho, autorizâMo cMqüoe pam
pagamentos de despesas de qualquer natureza, quamo necessário,

y79) Reaolver qualquer assunto urgente ou imprevisto, levando-o ao conhecimento da
- ·" " Dkêtoria na reunião imediata ao fato:

ÊÊ"

'Ç 10) No intere33e de evitar qualquer anormalidade na reunião, que dQvQ ser realizacia em
ambiente de elevado respeIto, compreensão e serenidade, é lidto 3u3pendC"|a

'" determinando que conde na ata o motivo e os nomes de quem o levou a. Oxtrorna
Y' resdüçào;

l 1)Além dOuu preceitos estatutários poderá criar conNsUes cl0 sindcâncias ou outras quw
achar necessárias, podendo ser remuneradas;

12) Acompanhar o desenrolar dos processos ligados a Administração Financeira, àjuluÀdõ$
pela Cooperativa ou os de conseqüència financeira, exiginç|o atuação' Pena e
interessada do Departamento jurídico;

13) Coordenar a execução das tarefas necessárias ao desempenho dos funcios, garantincio
o desenvolvimento do FATES;

14) Coordenar os trabalhos necessários ao desçmpenho comeraa da Cooperat vã,

b& executando as tarefas de contato com os clientes, em conjunto, com o C'iretor
'd Administrativo, seja nos contratos novos ou manutenção dos atuais, estipulãndo dias

À:E?y úteis, definidos na semana, para seu desenvolvime,nto:

j c 15) Promover estudo e debate das questões técnicas, relacionadas com o3 deveres

_ assumidos, ligados ao atendimento ao público, turismo e educaç% no trânsito através' de simpÓsios, painéis, congressos, visitas ou quaisquer outras formas que revelem mais
adequadas a cada caso;

16) Promover o estudo de conhecimento técnico-mecânico leve atravé3 dê convênios para q
desenvolvimento do Cooperado:

17) Estimular o estudo e debates das questões relativas à formação e exercício cio3
condutores escolares;

18) Promover o estudo e debate em torno das questões sóciQ econômicas gerais que, direta
ou indiretamente, se relacionam com a Cooperativa e o condutor escoiar;

ig Promover em caráter permanente a defesa e val rizaçã da çategQria de condutor

escolar;

" ~ j'iü* ;:e:S;" e¢ "
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20) Promover a,realização ou participação da Cooxrativa em atiwdadm adistic:aô, culturas ""
e esportms, tais como, cinema, teatro, múGica, ibtograM anoc p|áçtjcaç de lntewíuse

' cjds cooperados,

21 ) SupeMsiomr os serviços de caráter social, mantido pela Cooperativa,

22) Promover festas, solenidades comemorativas e organizar encontros de c.DrlQraçamer]t[j
cjo3 Cooperados e suas famílias:

AÍY623) Promover excursões e viagens reueativas de intere3$e dos Cooperados.

O
24) Promover a prática de e$porte3 e atividade3 de caráter re«eativo para oo Coopcradoõ e,

seus fam|||areg, visancio q congraçamento 0ntr0 oe mesmoc;

25) Elaborar os relatónos demonstrativos de receitas e despesac do centro Q0 cuéí(
diretamente, ligados ao FATES, em conjunto com o Direlor Vice Pre^me e
Administrativo e 1° Tesoureiro:

26) Zelar pelo rigoroso respeito aos re'gu|amento3 e3peciHGo3 do3 fundo3 c c:nar-Máoa do
' ampla dkcussão para reguiamentação de novos fundos e aprimoramento cíçj9 Qtijqik,

ARTIGO 82° - Compete ao Diretor 1° Tesoureiro, aiém dãS awibuições em comum corn rjç
ema(s memtxos dá ciiretoria

A) Ter sob 3ljà guarda e responsabi|idade todos os haveres da Cooperativa, organizar
recebimentos e pagamentos autorizados prestando contas a Diretoria,

B) Fornecer ao Contador da Cooperativa, todos os dados que o mesmo necessita( pma
elaboração da Contabilidade, prestar ao Conselho Fiscal todas as informações a
respeito das despesas e receitas da Cooperativa;

C) Responder as solicitações e dúvidas das Assembléias Gerais no tocante às prestaçÕeg
de contas e previsões orçamentárias, cumprindo as determinações do RegimenW €
resoluções;

D) Editar as publicações da Cooperativa segundo orientação cia Diretoria:

E) Manter o Balancete, a previsão orçamentária e OS dèmnstrãtivo6 dos çQrltrQs de cum
Yhènsalmente, a vista dos cooperados para que os mesmos possam acompanhar ôS ljb(j%novimento financeiro da Cooperativa:

J<Z '7"kpresentar a D'retona. até a prme rã gu nzena do mês de marçQ dg cada am ç)

" exercício Financeiro anterior e demonstração das contas de receitas e despesas, ô3
quais depois de examinados e julgados serão submètWo3 ao Conseiho Fiscal:

G) Apresentar a previsão orçamentária, os relatÓrios demonstrativos de recedm e despega3
'por centro de custo e o balancete da Cooperativa mensaimente após o vjgé8imo quinto
(25") dia, para apreciação da Diretoria e em seguida, colocá-lo à disposição do CQnse||lQ

Fiscal:

K¢"""Bl"*l'(üi)l"lWll::
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H) E~cer outras atividades compatíveis com o seu cargo que seja de3ignado pcÍa
Diretoha.

PARÁGRAFO 1°- As aplicações de saldos de caixa deverão sempre ser por emissão de

Ghcque3 nominativos GOli) as devidas descriçõos no verso dos mewios ou dóbito
automático na conta bancária

, PARÁGRAFO 2°- O Diretor 1"Tesoureiro será substituído em suas ausências, peÍo DiretorAY ,n" 2' Tesoureiro.

ARTIGQ 83° - Compete ao Diretor vice preeidente e Mministrativo, aiém dac mrjblj|çõe'ç
em comum com os demais membros da Diretoria'

r
P "

A) Coordenar a preparação das correspondências da Cooperativa, as3inando â3 cjue não
forem da alçada do Presidente: a guarda dos documentos relativo8 à 9e¢retar|a o
Patrimônio da Cooperativa e lavrar as atas cIe Reuniões de Diretoria e Ass@mbldli^·, -

B) Autenticar com a sua assinatura as certidões e atestadog que forem roqUQr|aog ao
Presidente e por este despachados. chefiar o departamento, pessoal, a|mox,2rif?do-
manutenção geral e repmentar o Presidente quando por este designado:

C) Procurar manter reuniões de caráter social, objetivando a orientação pr(jf;33ional
Associativista e disciplinar dos Cooperados. em conjunto com a diretoria:

D) Organizar escalas de serviço externo e interno para Cooperados e funcionários, visando
sempre o melhor desempenho e agilidade nas tarefas a serem executada3:

E) Organizar normas de funcionamento para os cooperados e funcionários, 0bservando
sempre o cumprimento das mesmas:

,g' F) Qualquer ato indisciplinar de Cooperado deverá ser acionado o regulamento e posto em

,& prática o trâmite processual;

*w 0 , G) Criar meio para evoluir, ao máximo, a capacidade do atenciimento aos clientes,N>"q possibilitando a venda dos serviços, ao primeiro contato do interessado, via telefone:

N) Manter entrosado o sistema operacional com o Departamento Comerciai, a fim dê,
solidamente, dar sustentação aos contratos em evidência evitando a èvâsáQ dQs clientes
em carteira;

l) Manter-se atualizado, quanto ao mercado de trabalho dos profissionais que atuam na
área, a fim de enriquecer as discussões na busca de equilibrh da qualificação do
empregado para que não haja insatisfações e evasão do quadro operacionai.

PARÁGRAFO 1" - O Diretor Vice Presidente e Administrativo poderá solicitar ajucia dos
demais diretores para melhor desempenhar suas funções e também ser substituído em suas
au%ncias por um dos membros da diretoria:

PARÁGRAFO 2° - Poderá o Diretor Vice Presidente ministrativo criar normas
operacionais não podendo, orém, colidir com as normas e utárias.

i""n jaurNU ""' eNp°À° e" ' 22
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COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORE9 DE TRANBPORTE ESCOLAR
DE ITABUNA LTDA-COOPTEI.

Rust Rui Barbma. n1)590. CeMro - setor l - ltMmnâ-BA. CEP: 45600-221

ARTIGO 84" - Dá competência dos suplentes:

GCjE;"\

F) ? 7 '

\-',k,-.""µ

.J"

l - Sübstituir quandõ convocâdos, os titulares em seus impedmentos, exceto o Dwetor
Presidente que Será substituído pelo Diretor Vice Presidente e Administrativo:

ii - Participar das reuniões regulares quando convocados pela diretoria

CAPÍTULO XVII
. . F'

""' " ' DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA
g""

ARTIGO 85° - O Conselho de Ética e Di3Gip|ina, é condituido por cjoí3 (02) membroci
/nA efetivos, e um (01) suplente, para substituir qualquer membro efetivo, todoe eoopermoe

/:' eleitos para o mandato de três (03) anos, coincidente com o mandato da DiretorÁ sendoA-' permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço dos membros,

ARTIGO 8G° - O Conselho de Ética e Disciplina, em sua primeira reunião escolherá'entre os
geus membros, um presidente e um Secretário, o primeiro incumbido de convocar e' Cirigir
â3 reuniões e, o segundo, para secretariar os trabalhos,

ARTIGO 87° - O Conselho de Ética e Disciplina reúne-se sempre que convocà&. pela
Diretoria e extraordinariamente se necessário com a maioria 5imple3 de 3élj3 membrua

PARÁGRAFO ÚNICO: - As deliberações serão tomadas validamente com a presença é9
maioria simples de votos dos presentes, vedada a representação, reservado ao Pre3idente! o

, ' voto de desempate e deverão ser consideradas em atas circundanciadas, lavradaô em livropróprio, lidas, aprovadas e ao final dos trabalhos assinadas pelos memtxos preserm,

Artigo 88° - O Cooperado que além de outros impedimentos iegais e estatutários tiver

_ sofrido punição disciplinar rios últimos 18 (dezoito) meses não poderá fazer parte doã 'Z Conselho de Ética e Disciplina.

=" Artigo 89° É da competência do Conselho de Ét"ca e D'sciplina as segu ntes âthbwções

, entre outras:

A) Fiscalizar as ações éticas e disciplinares;

B) julgar atos ética-disciplinares, sugerindo de acordò com as normas vigentes as punições
' aplicáveis ao cooperado infrator;

JCLúNk'

'%' áWcj|gar atos inconvenientes e disciplinares de Diretores;

,É ' n clj Orientar o candidato a Cooperado com palestras e informações no que concerne o

uo funcionamento do código de ética e disciplina da Cooperativa;

E) Apresentar parecer em todos os casos que digam respQto a inobservância cjq CÓdigç) de
. Ética e Disciplina;

F) Diferenciar os erros administrativos e disciplinares dos membros da Diretoria,

'luOllwl/ü
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Presidente 'k ÇPL
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P , r4 È { OD!'EK4 I n 4 DOS PRCWKIETÁRlOS E C'ONDUI ORES DE TRANSPOR Ill ESCOLAR

DE ITABUNA LTDAK1XWTEI.
Rua Rui Barbm, n"0590, Ccniro - xior l - lwbum-M. CEP: 4%O(b222

(';;':'
PARÁGRAFO 1" - As palestras concernentes ao novo Cooperacio mverào cer f€)lfA8

arcumtanaando os preceito8 estatutários dos deverm, do3 direitoa dm notmm
profissionais e dos clientes, estes, patrimônio maior dá Cooµrativa.

PARÁGRAFO 2° - As dècisões cleste concemo, quamjo não acàtQdàG pOlO ¢00pemao

infrator, deverá' o coomrado, encaminhar recumo para o Presidente da Cooperativa, quu
convocará o júri de Cooperacjos, e as decisões do referido juri, deverão 8er acatadas Oda
Diretoria

" -"PARÁGRAFO 3° - Deverá este conselho criar normas disciplinares não podendD, pmém
colidir com à€ normas ectatutárias.

I,; PARÁGRAFO 4° - Os erros disaplinares de diretores serão ju|gado3 pe|o Comelho de Etta
Disciplina e os erros administrativos deverão ser ana||£ad* peio coneomo Flçeal, poàeMo
Muave ser levado à A$3embléla Geral,,7/

l

ARTIGO 90° - O expediente do Conselho de Ética e Disciplina será fornecido peia DiMoi1a

CAPÍTULO XVIII

DOS FUNDOS

" "Ú(\'""
Sq1(j'd ¢L€ '" j'l"\? :,\"

C: \

" çq'jW I " ' '", , ,Ç\"¶Ü' "' '"

ARTIGO 91° a COOPTEI constitui obrigatoriamente:

Destinação de 10% (dez por cento) das 3oHas |iquida3 apuradas pafa o Fundo
de Reserva, que tem o objetivo de reparar perda8 atendar [jo
desenvolvimento das atividades da Cooperativa, 0

||, Destinação de 5% (cinco por cento) das sobras liquidas apuradas para o
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a
prestação de assistência aos Cooperados e seus familiares,

PARÁGRAFO ÚNICO - A utilização dos recursos do FATES será através cie prQgrama
aprovado pela assembleia geral ordinária, anualmente, quando da prestação dê contas do
exercício social

CAPÍTULO XIX

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 92° - A cooperativa se dissolverá nos casos abaixo especificados, opwtunidade em
que deverão ser nomeados um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de 03 (trés)
membros para proceder a sua liquidação:

l - Quando assim o deliberar a Assembleia
número exigido por lei;

|| - Devido à alteração de sua forma jurídica:

'eeauq, )

.

":':.1Ág""l.'/,,
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Geral, desde que os cooperados, totàlizando a

S= ,ç'a,
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COOPERM1VA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE bxco,Agbí b"

8"

DE ITARUNA I.TDAÁ:OOPTEL jUGE
Rub Rui mrbog& ro$ga Centro - mori - Mbum-W (:Fr ·) ") q : '

l l pela redução do numero de cooperâclos do capita eoáal min mo ¢0, atá a Aggw7)
"""'

Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6(geis) me3e3, éÍé3 não forcm
re3tabe|ecido3:

lV - Pela parah3ação de 3Uâ3 atividades por mais de 120 dias,

PARÁGRAFO 1" - A A33emb|eia Geral, nos limitm de 8Uâ8 atribuiçõõ8, poderá om

quaiquer época, destituir os ||quidantes e os membros do Conselho Fiscàl, doqlgnando ÇDljS
substitutos

PARÁGRAFO 2° - Em todos os atos e operaç6es, os liquidantes deverão usar a
denominação da Cooperativa 3eguida da expre35ão "em |iquidação".

ARTIGO 93° · A dissolução da Sociedade implicará no cancdomcrito da autoritoQo pare
funcionar e do registro nos órgãos competentes.

ARTIGO 94° - O3 liquidantes terão fcxÍo3 os poderes normak da adminiMração, bom \júm0,
para praticar atos e operações necessarias à rea|lzaçao do ativo e pagamento do passivo

CAPÍTULO XX

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ARTIGO 95° - A aplicação das normas contidas nede estatuto, 8obmtudo aquolâs quo não
é3têjâm regulamentadas, se darão através dos procedimentos contWoe no RQgimomo
lntorno, que deverá engiobãr o Manual de Operações e o Manual de Ética Discipliiw
sendo homologado, na Primeira Assembléia Geral Ordinária ou extraordinária, pcÍa ma|or(a
simples de votos

k

ARTIGO 96" - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei. pelos prmcipios Qljê
norteiam este Estatuto ou pela Diretoria em conjunto com Conselho Fiscal homôlogadô8 ou
não, na primeira reunião da Assembléia Geral que se realizar.

n
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COÔPERATIVA DOS
PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA

I.TDA - COOPTEI - CNPJ n". 13.436.718/0001-77- NIRE: 29.4Dom&m:·" :·.
0 0 e

Conforme Edital de Convocação publicado e divulgado no dia 06/04/20]t j&Íã :,u]&ãihàa

Assembléia Geral Ordinária, no Jornal DIÁRIO BAHIA, Itabuna (BA), Ano XVIII - n°. 3.795,

página 7, cm anexo e aviso afixado na na sede e enviando mensagem no celular. O Diretor
Presidente da COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA LTDA - COOPTEI, no uso das atribuições que
lhe confere o an. 60 § 1° do Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 40

(quarenta) para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRL'i no dia 17 de abril de
2017, a ser realizada na sede social, situada na Rua Rui Barbosa, n° 590, Centro - setor l, CEP:
45600-222, nesta cidade de Itabuna-BA. Obedecendo aos seguintes horários e "quorum" pam , Sy

sua instalação sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em ¢S> ,ç,
primeira convocação, às 07:OOh (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terço) dos assoçados;

Ô em segunda convocação. às 08:0Oh (oito horas), com a presença de metade mais um do numero o. ,,.-
dc cooperados; e em terceira e última convocação, às 09:00h (nove horas), com a presença Jj;L ,ç'"'
mítüma de JO (dez) associados, que deliberou sobre os seguintes assuntos: l- Prestação deN :8'
contas do exercício de 2016, compreendendo: Demonstrações Contábeis, RelatÓrio da Gestão4S <u G"

Parecer do Conselho Fiscal; 2- Destinação das sobras/perdas apuradas; 3- Eleição e se dos
membros do conselho de administração e conselho fiscal; 4- O que ocorrer, Dados por a rtos
os trabalhos em terceira e última convocação, as 09:15h, com a presença de 15 associados
condições de votar, o senhor Presidente ARNANDO FERRAZ DE ARAÚJO, inici

"Assembléia dcsejando a todos um bom dia, em seguida convidou os membms do Conselho de

Administração para compor a mesa. Assumiu a função de secretario, para lavrar a ata, o Sr.
ADENILTON SANTIAGO SOUZA. Prosseguindo o presidente proferiu a leitura dn Edital d
Convocação c explicou as razÕes que levaram a convocação da referida AssemblCia. Passand

para o item l- Dirigiu a palavra ao contador José Oliveira Reis Filho, que iniciou expond
sobre o trabalho contábil realizado na Cooperativa durante o exercício 2016, descrevendo

S análise dos documentos contábeis produzidos. Logo em seguida expÔs detalhadamente aos l i

. cooperados as informações sobre o balanço patrimonial e demonstrativo das sobras ou perdas
apuradas a disposição da Assembléia. COntinuando, foi solicitado aos membros do conselho l
Fiscal, para aprcseniarem o parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações contá6eis,

0 deram como aprovado sem ressalvas. Colocada em votação, a Assembleia aprovou as contas por

unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, conforme Art. 44 da Lei 5.764/71.
No item 2. Destinação das sobraslperdas apuradas foi apresentada uma sobra liquida a
disposição da Assembléia no valor de RS 1.361,48 (hum mil trezentos sessenta e hum reais e

quarenta c oito centavos). Por unanimidade Os cooperados deliberaram que as Sobras sejam
incorporadas ao Fundo de Reservas, abstendo-se dc votar os legalmente impedidos, conforme

Art. 44 da Lei 5.764/7]. Passando para o item 3 - Eleição dos membros do conselho de
administração. Foi apresentada uma única chapa para a mesa, para concorrer aos cargos, com a
seguinte composição: Diretor Presidente: JOSÉ HILTON SANTOS DE SOUZA, brasileiro,

solteiro, nascido em 03/01/1968, motorista autônomo, portador da Cédula de Identidade 11°
04.1 36.017-65 SSP/BA c CPF: 450.159.535-34, residente c domiciliado à Rua Nova. 428, Apt°
102, Cond. Vida Nowl Califómie CEP 45604-380, Itabuna-BA: Diretor Vice Presidente: qrANT(JN1O RAIMUNDO BORGES DE JESUS. brasilciro. solteiro, n çido cm 12/06/1954, e" r

motorista aútômjnjo, portador da CCdula de Identidade n° 01.018.0 -98 SSP/BA e cp6¢j
l 12.365.23 5-04, residente e doniiciliado à Rua Saturnino José Soares 8, Banco Fátima,

. úNbx) Kí7l(lt(1'Bl)ln|1l//jt|lu L'i:[?l,l,

Cenificoo RWstro sob o n' 97703782 em 06/10,20,, l(n\2: p:::?B:ÊÊ::

Protocolo 174103638 de 04/10/2017 n
Noma da empmsa COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS E C TORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA - CO

JUCEB E'ta documento pode ser verificado em http://negin.júceb.ba. AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asPx
ChancéIã 174907129725151
Esta cópia foi autenticada digitalmente 0 assinada em 09/10/2017
por Hélio Portda Ramos - Secretário Gemi
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' 45604-051, ltabuna-BA: Diretor Financeiro: WALLACE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro,

solteiro, nascido em 23/09/1970, motorista autônomo, portador da Cédula de Identidadc n°
02967366-60 SSP/BA e CPF n° 538.422.275-15, residente e domiciliadq k'v",sçnkordo
Bonfim, :8, Novo Jaçanã, CEP: 45608-578 - Itabuna-BA; Diretor secrç!&i"iAa)mt«N

SANTLA :O SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial àe &ns:"daSddo
em 25/06/1970, motorista autÔnomo, portador da CNH n" 017681 84810, expedida pelo
DN1"/BA em 13/05/2015 e CPF n' 488.738.885-34, residente e domiciliado à Rua Macário dos
Reis, 55 l, Santo Antônio, CEP: 45602-000 - Itabuna-BA. Membros Vogais: RUY CARLOS
OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro. nascido em 20/09/1966, motmista autônomo,
portador da Cédula de Identidade 02.403.092-94 SSP/BA e CPF n° 383.923.995-87, residente e
domiciliado á Rua C, 222, Parque Verde, CEP: 45600-970 - Itabuna-BA; ARMANDO
MENDES NETO, brasileiro, solteiro, nascido em O6./10/1977, motorista autônomo, portador
da CNH n" 03304728051 expedida pelo DNT/BA em 04/03/2016, CPF: 929.910.925-72,
residente e domiciliado à Rua Allan Kardec, 43, Santo AntÔnio, CEP: 45608-072, ltabuna-BA;
MICHEL CUNHA VIGNE, brasileiro, solteiro, nascido em 24/02/1981, motorista autônomo,
portador da CNH n° 01294126305 expedida pelo DNT/BA em 23/02/2017 e CPF n°
654.770.300-20, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto, 190, Centro, CEP: 45603-265
- ltabuna-BA. A chapa apresentada foi eleita por unanimidade. Em seguida estabeleceu-se q
pleito eleitoral para escolha do Conselho Fiscal. Concorrendo em chapa única, sendo eles:
Conselho Fiscal Efetivo: AGNALDO FERREIRA DE BRITO, brasileiro, solteiro, nasci
em lOll 1/1972, motorista autônomo, portador de CN H n°027653161 10 expedida pelo DNT/BA
em 27/03/2013, CPF: 584.033.455-34, residente e domiciliado à D. Pedro Alcântara 139,
Ferradas, CEP 45613-216, jtabuna/BA; MARLA SORAIA OLIVEIRA DE SOUZ
brasi|eirm solteir& nascida em 27/07/1976, motorista autônom& portadora da CNH n" .
02974316147 expedida pelo DNT/BA em 20/11/2015 e CPF n". 185.917.458-25, residente e
domiciliada á Av. Pedro Jeronimo, 2457, Pedro Jeronimo, CEP: 45606-072. ltabuna-BA, IVAN 0|

BONFIM SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, nascido em
10/!0/l961, motorista autônomo, portador da Cédula de Identidade n" 02787601-05 SSP/BA e
CPF n". 215.507.785-87, residente e domiciliado á Rua A, 31, Urbis 4, CEP 45611-728,
Itabuna-BA; Conselho Fiscal Suplente: JEFFERSON PIMENTA BORGES, brasileiro,
solteiro, nascido em 10/05/1968, motorista autônomo, Nrtador da CNH n° 02681857846
expedida pelo DNT/BA em l 5/02/2017 e CPF n° 477.262.535-68, residente e domiciliado à Rua

0 08. 61, Loteamento Paraíso, CEP: 45604-666 - Itabuna-BA; RENATO CAMARGOTEIXEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido' em

10/09/1973, motorista autônomo, portador da CNH: 02528 178236 expedida pelo DNT/BA em
24/ll/2016 e CPF: 651 .779.915-04, residente e domiciliado à Rua 2, 288, Lot. Teclo Conrado,
Centro, CEP: 45601-005, ltabuna-BA e CRISTIANO SILVA DE ARAUJO, brasileiro, casado m
sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/02/1976, motorista autônomo.
portador da CNH n° 00687826873 expedida pelo DNT/BA em 29/05/2014 e CPF n° :Ê E
906 590.665 72, residente e domicil ado à Rua Floresta, 331, Edf Ardosia Apt" 203, São O
Caetano, CEP 45607 090, Itabuna BA Conselho de Ética e Disciplina TiCular: MARIA e

SORAIA OLIVEIRA DE SOIJZA, brasileira, solteira, nascida em 27/07/1976, motorista " S?
autônoma, portadora da CNH n° 02974316147 expedida pelo DNT/BA em 20/11/2015 e CPF ;g " d
n°. l 85.91 7 458-25, residente e domiciliada á Av. Pedro Jeronimo, 2457, Pedro Jeronimo, CEP, ÊÊ
45606-072, ltabuna-BA; RENATO CAMARGO TEIXEIRA, brasileir , casad sob o regime
de comunhão parcial de bens, nascido em ] 0/09/1 973, motorista autO o rtador da CNll:
02528178236 expedida pelo DNT/BA em 24/1)/2Ol6 e CPF: 6 l. .915-04, residénlc e

.,,,,,,,,, íl"' llL'èltl $ziümt
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Certifico o Registro sob o n° 9770 782 em 06/1012017 iaüN . e . C"
Protocolo 174103638 de 04/10/2017 E' a" " êj
Nome da empesa COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS E C RES DE TRANSPORTE ESlALAR DE ITABUNA - COta"'

JUCEB E'la documento pode ser verificado em http://negin.juccb.ba.gov. AUTENT|CACAODOCUMENTOS1AUTENT|CACAO.aspx
Chancela 174907129725151
Esta cópia bi aútentkacja digitalmente a assimda em 09/1012017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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' domiciliado à Rua 2, 288, Lot. Teclo Conrado, Centro, CEP: 45601-005, ltabuna-BA. Conselho

de Ética e Disciplina Suplente: CRISTIANO SILVA DE ARAUJO, brasileiro, casado sob o

regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/02Jl976, motorista au*'µy"m!?tj<d'
CNH n° 00687826873 expedida pelo DNT/IM em 29/05/2014 e CPF a< goq.sis)o-66S Z?,
residente e domiciliado à Rua Floresta, 33 l, Edf. Ardosia Apt°, 203, São Caetào, cú"à 95ò7-

090, ltabuna-BA. Colocou-se em votação e a chapa apresentada foi aceita e eleita por todos os
presentes. Em ato continuo, foi declarado pelo presidente dos trabalhos, como empossados os
membros eleitos do Conselho de Administração e Ética e Disciplina para o mandato de 3

(três) anos, tendo início em l 7 de abril de 201 7 e termino em 3 ] de março de 2020. O Conselho
Fiscal com mandato de ) (um) ano, com término em 3J de março de 2018. Os cooperados
eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação cri minai, ou se encontrar sob os efeitos

3

S

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consunio, fé pública, ou a propriedade. Art. 1.01 l, § r, do CÓdigo Civil
(Lei n° 10.406/2002) e os parentes entre si até o 2° grau, cm linha reta ou colateral (art. 5 l e § l"
do art. 56 da Lei n" 5.764/71). Passando para o item 4- O que houver não houve manifestação

dos cooperados. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembbéia ás 10:46h, sendo lavrada

a Ata com a presença de 15 cooperados e suas assinaturas constam no livro de presença da
Assembleia, subscrito por mim Adenilton Santiago Souza, que após lida e achada confonne,
vai assinada por mim, pelo Presidente eleito e pelo ]° diretor finance" -el 'to, ltabuna-BA, 17

de abril de 2017. Esta a é cópia fiel do livro de Ata.dÁ9!%' à&
. . ,lKà, C, ÉjjJosé Hilton Santos de Sou A em ton j . ouza

1A:u a c9L'-
Wallace Oliveira Santos

0

JJ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DÁ BAHIA
CERTNCO O REGISTRO+3A: 06t1Q,/20l7 SOB NE 97703782

JUCE&~q: 176410363-8, DE 04/ÍOQO17
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QQ$ K"

QC B$coÜjp HÉLIO PORTELÃ RAMOS
Du

"· -" Secretark>geral

t-:::::!b(o ··'F\

Üt'Mtd ik 1ÁJl Lj,),11,"

p, oficial
PreSid nte 'jè! Cpl S.'

'"r:":::* Ê

Certifico o Registro sob q n° 97703782 em 06/10/2017

Protoco(Q 174103638 de 04/10/2017

Gd

Nome da empresa COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITABUNA - CO l"'

Este documento pode s8r verificado em http'/Mgin,jímb.ba gov-br1AUTENT|CACAODeUMENTOS/AUTENT|CACAO.a$Px

JUCEB Chancela 17490712972515¶

Esta cópia foi autenticada digitdmente e assinadâ em 09/10/2017
por Hélio Pcxtela Ramos - Secretário Gerai
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Certificado de Regularidade
9<!ün:,,:::""

do FGTS - CRF

Inscrição: 13,436.718/0001-77

Razão SociakcoopERATIvA DOS PROP E CONDUTORES DE TRANS ESCOLAR LTDA

Endereço: r rui barbosa 590 setor i l centro l itabuna l ba l 45600-222

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos rêfêrentes a contribuições elou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083103435382763699

Informação obtida em 04/09/2020 10:05:52

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

Rn'u:"m"!:!!:""'
pfes!d€r\te lj lPL Rj

,g"

h|lps'//consu|(a-crf ca(xaSovhr[çonsu|tacrf/pages/|mpressao. jsf:jsesslomd=NouaHyeMms(DK1jZAF vrlFcVD5|IoqTWoFEQsbl&.çr)pcap||x208_sicr. .. 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPj: 13.436.718/0001-77
Certidão n°: 21618667/2020
Expedição: 04/09/2020, às 10:04:51

Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

TRABALHISTAS

dias, ccmíados da data

l
Certifica-se que o CNPJ sob o n° 13.436.718/0001-77, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do ,

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razào social, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na últuna versão da base '

de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal

Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,

consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet lhttp://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessár.os à identificação das pessoas natulaIE e jdL&cij.cã:_
inadimplentes perante a justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prevtdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o M1nístérzo Público do

Trabalho ou Comissão de Conm_Liaçào È'têvLâ.

l

l

#|dtQ(Bom ' di'witü
Pre a ORaal
Presiien!e í? CPL

©S>>
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Processo Administrativo: n' 0286/2020

Processo de dispensa de Licitação: n' 063/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 0834/2020

Contrato de prestação de serviços, celebrado entre FASI

(Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna) e a empresa

Cooperativa dos proprietários e condutores de

transporte escolar de Itabuna Ltda, mediante os termos e

condições subscritas.

A FASI - FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, pessoa jurídica constituída de forma

fundaclona|, de interesse público, a teor da Lei Munlc)pa| 1.942 de 27 de julho de 2004: ente da Admimstração

Pública do Município de Itabuna, Estado da Bahia, com sede na Av, Fernando Gomes, sIn, Nossa Senhora das

Graças, Itabuna, CNPJ n° 02.762,633/0001-62, representado neste ato pelo Diretor-Presidente, Sr. Roberto

Gama Pacheco junior, brasileiro, CPf' 984.754.795-53 e Rg: 796018200, residente e domiciliado em Itabuna -

Bahia, nomeada através do decreto municipal de n°13 618, publicado no DOM em 31 de março de 2020 e

assinado pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66,

incisos VIl e XII da lei Orgânica do Municipio - LOMI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à

empresa Cooperativa dos proprietários e condutores de transporte escolar de Itabuna Ltda,

inscrita no CNPJ n"13.436.718/0001-77, estabelecida na Rua Rui Barbosa n°599 - Centro - ltabuna/Ba - CEP:

45.600-222 - telefone: 98836-2342 - E-mail: coopteltransporte@gmail,com, neste ato representado por jose

Hilton Santos de Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 03/01/1968, motorista, autônomo, Rg: 04,136.017-65

SSP/Ba, CPF: 450 159 535-34, residente e domiciliado Rua Nova n' 428, Apto 102, cond. Vida Nova, California,

CEP: 45,604-380, ltabuna/Ba, doravante denominada CONTRATADO, celebram o presente CONTRATO

mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem tudo de acordo com

normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8,666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas

"""""""""" , ,,,,, ,g,\u)!'.":,s:\:"'
· CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ' F" ,:(:áâ CP\

Contratação de empresa especializada em locação de veiculo de grande porte tipo Van. SenWáe necessidade

a disponibilização para o deslocamento dos servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base

Luiz Eduardo Magalhães, com as condições previstas neste contrato, na Proposta de Preços apresentada pela

CONTRATADA.

§1' A CONTRATADA ficará obngada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões

que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1oe 2odo art, 143 da

Lei Estadual n° 9.433/05, À )

§2° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que aja r:su|tado de acordo entre os contratante"· é" '

· CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO ,\ 3\"" %'OO prazo de vigência do contrato inicia-se na kjíhg{'aq \';':\\ , Aq presente instrumento, encerrando-se em 21

de outubro do corrente ano, podendo ser rescindkjÕ.a er momento pela Contratante nos termos do art. 57,

da Lei Federal n° 8.666/93

.Q"u1 nlhnl Çl!lA1 O/iwu
· CLÁUSU E CEIRA - DO PREçO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - " ugc'e'ra oncla|

pm :4

:

2020 A v. Fernando Gomes Olivêira. s/n° - C EP: 45.600-000 - i'abu na -'Zena
Tel.: [73) 321 4-1 600 - CN"J D2.762.633/0OOl -62
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Valor Mensal Estimado: RS 32.000,00 (Trinta e dois Mil Reais): Valor Global Estimado: R$ 64.000,00 (Sessenta e

Quatro Mil Reais)

· CLÁUSULA QUARTA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas resultantes do prèsente contrato correrão por conta dos recursos constantes da dotação

orçamentária a seguir discriminada:

Uniàade Qmmmtária pvDjeto Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso

1515 6.443 /6.446 33903900000 50

· CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento será feito até o dia 30 (trinta) do mês, com a apresentação da Nota Fiscal l Fatura de

prestação de serviços. pela Tesouraria a favor da Contratada,

§1° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de |iquidaçãQ das negativas

sohcitadas, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação hnanceira.

§2° Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada,

especialmente quanto à regularidade fiscal Os pagamentos ficam condicionados ao processamento regular

das contas junto ao Município de Itabuna,

§3° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada

considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do

INPC do IBGE pro rata tempore.

§4° As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos

relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

§5° O pagamento referido somente será efetuado apos q serviço solicitado pela Fundação de Atenção À

Saúde de Itabuna _ FASI, forem executadas pela CONTRATADA.

· CLÁUSULA SEXTA -OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

KnlLltd Boi j .'ü U(l(tljk

Pteg , Oficial
Presidente 12 CPL

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Atender no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas as demandas, a partir da solicitação do serviço:

b) Quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do Cpf,

Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços,

C) Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfesta

execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela

prestação continua e minterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do

trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as

providências pertinentes para que sejam corr|gldas todas as falhas detectadas,

d) Executar os serviços do objeto deste contrato de acordo com as especihcações ou recomendações .

efetuadas pelo CONTRATANTE; è\ lr'

e) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
<§"'

execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
Ç§J

n Zelar pela boa e completa execuç o dos SêNÍçQS contratados e facilitar, por todos os meios ao seu

alcance, a ampla ação Rscalizad rã dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exig ri S&Q|he forem solicitadas:

g) Comunicar ao CONTRATANTE :y% Dem "Iidade que interfira no bom andamento dos serviç°': írQ

.'.<"' - ""L";: °!!!::
\ " ,j, dei "

2 O Av. Fernando Gomes Oliveka, sIn" - CEP: 45.6(X)-000 - ltabúna -BahiaTel.: (73) 321 4-1 600 - C NPJ 02.762.633/(XX)k62
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h) No caso de problemas mecânicos, acidentes ou outras indisponibilidades, a contratada deverá

substituir o veiculo por outro com as mesmas especificações ou superior, no prazo máximo de 24 (vinte

e quatro) horas, sem nenhum ônus adicional para CONTRATANTE;

i) Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus

empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo

justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao

CONTRATANTE, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer

um dos seus empregados vinculados à execução do presente contrato;

j) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina

e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no

local onde serão executados os serviços:

k) Reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for

determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto

deste contrato, deixando as instalaçoes na mais perfeita condição de funcionamento:

l) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,

necessários à execução dos serviços:

n) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir

sobre assuas atividades elou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e

respeitar as Legislações Federal, Estadual e Mumcipal, relativas aos serviços prestados,

O) Instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa

conduta e capazes de realizar os serviços ora contratados:

p) Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar

com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco

de acidentes de trabalho e outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.

q) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal

designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de

acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das

legislações trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para

tentar eximir-se destas obrigações ou transfen-las para o CONTRATANTE:

r) Apresentar durante a execução do contrato, sempre que for solicitado, documentos que comprovem çSj
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações ssumidas em especial, encargos sociais, Ç§" '

trabalhistas, previdenciários, tributários, hscais e comerciais bem co o Certidões Negativas de Déb%¢

Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - D T:

n .

\¶0 Sc\U¶te

S) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fis ' ecorrentes da execução do prese ,tf\ Ke\o
-.,m"" \O Ç, \(í ...çA

contrato ., tm" ' çje .Ç.ÇJ' , üi\\ç.ü'j' jyO 'u' "
t) Viabilizar os recursos materiais e humyn*'n&?S?s lOS à execução do objeto do presqN'

CONTRATO.

u) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentare da sua área de atuação especifica:

v) Todos os veículos que serão locados deverão estar em xcelente estado de conservação, reservando-

se à está o direito de efetuar vistoria nos veículos antes da assinatura do contrato

W) Os veículos deverão ter Seguro Total, sem ônus para a Instituição 'i(elldt(l ' " Silvú Oli'wira
~

l Pre a Oficial .
~,- Presid te :1z CPL

l

2020 Av. Fernando Gomes O1Neira, sIn" - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel,: (73) 32i 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001 -62
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X) Havendo necessidade de utilização do seguro dos veículos, o pagamento da franquia, se houver, ficará

por conta da contratada

· CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato. dentro de, no

máximo, 10 (dez) dias da assinatura:

b) Realizar o pagamentQ pela execução do contrato:

C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa

oficial no prazo legal.

d) Solicitar da contratada, o cumprimento das manutenções de caráter preventivo e corretivo nos

veículos que serão por ela bcados de forma a conservá-los seguros e eficientes, inclusive troca de

qualquer peça por desgaste natural, e outros. tais como: troca de pneus, filtros, óleo lubrificante,

velas, pastilhas de freios, correias, lâmpadas, etc

· CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO

Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos

do art. 10, ||, "a" da Lei 8.666/1993 e suas alterações,

· CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

§1' O controle e fiscalização sobre a execução dos serviços objeto deste contrato Acará a cargo da

CONTRATANTE, através de serwdores designados para tal finalidade.

§2' Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando

esclarecido que a ação ou Omissão, total ou parcial, da Rscalização do CONTRATANTE Ô eximirá à

CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato, , \\\"
T

· cláusula déc ma penal dades ,,i,,ny" Y:
A CONTRATADA estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e sN ' . 66/93 de 21/06/93,

^seus parágrafos e incisos,

A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da f c Idade de rescisão e de , ms(gume

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a r: \\\'C kpd\o

a) Advertência: S<« :3. CP\

Z! b) Declaração de imdoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública pelo prazo

"iS 5(cinco) anos, nos casos de falta grave, especialmente se a Contratada sofrer condenação definitiva

:Z pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou praticar atos ilícitos,

'n Üt C) Multa, conforme a seguinte gradação:
t F

.ê d) Atraso para inicio dos serviços de até 05 (címq) dias, multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor

a d Ê mensal do contrato:

(E' e) A partir do 6" (sexto) dia de atraso até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento) N

sobre o valor mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° È:" "

(décimo primeiro) dia de atraso.

, . .

<§J'

f) Multa de 0,3% ao dia de atraso no atendimento aos chamados técnicos, ate o hmite de 10 (dèz) dias

corridos, calculado sobre o valor mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução total da

obrigação a partir do 11' (décimo primeiro) dia de atraso.

g) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de descumprimento total das

obrigações assumidas:
r

2020 A v. Fernando Gomes Oliveko. s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
l Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas "'a" e "c' poderão ser aplicadas cumulativamente

com a sanção prevista na alínea "d"

Parágrafo Segundo: As multas, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada

da fatura a que fizer jus ou cobrada judicialmente e não a eximem da reparação dos eventuais danos,

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

Parágrafo Terceiro: As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não

eximem a Contratada da plena execução dos serviços contratados.

Parágrafo Quarto: As infrações serão ccmsideradas reincidentes se, no prazo de 15 (quinze) dias corridos

a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo aplicação em dobro

das multas correspondentes.

Parágrafo Quinto: Se houver reincidência da infração no prazo superior a 15 (quinze) dias corridos, passa

a contar a partir da aplicação desta, para voltar a ser considerada como infração simples novamente.

Parágrafo Sexto: As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias

excepcionais, caso fortuito ou força maior e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,

fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que

formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

· CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

Parágrafo único: Art. 77. da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,A inexecução total ou parcial do

contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

· CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°

8.666, de 21 de junho de 1993:

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

C) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, tanto quanto das

especificações, projetos elou prazos;

d) judicialmente, nos termos da legislação. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito

decorrentes da contratação, até q limite dos prejuízos causado à CONTRATANTE, bem como na

assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a eq Ldeterminar. Não cabe ao
, (\ "

contratado direito a qualquer indemzaçao. , ,,.,\jS"' \O

· CLÁUSULA DÉC MA TERCE RA DO FORO

' ":':'Ò\\): !: ÇO'

§1" As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimen deste contrato, perante o foro da

Comarca de ltabuna-Ba.

§2° Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciênci de seu conteúdo, bem como dos

demais documentos vinculados ao presente. ;"\
§3' Justas e contratadas, hrmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas <§" '

presentes ao ato. %j

:':'::$:;: : I':Z'""'
·(J %çç,Ç§O PresideWè :j,! CPL
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Itabuna, 21 de Agosto de 2020.

Robert ama Pacheco júnior Jose Hilton Santos de Souza

Diretor Presidente Cooperativa dos proprietários e condutores de

FASI transporte escolar de Itabuna Ltda

Contratante Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:
cpf: Ó /JÚ1 'u CSQ " "" aêj 4A< <9 s"o -~~_

,ç\tj ,e'o

u ¢P:bGQ\
-ü'<">'°

:";J

<"Wq l

p:' ·lj::gy%h,
'" e·7:e 1,¶ :!::/
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Extrato de Contrato

Dâta: 21/08/2020

Processo Administrativo n" 0286/2020

Processo de dispensa de Licitação: n° 063/2020,

Contrato de Prestação de Serviço n" 0834/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02 762 633/0001-62

P——

Cooperativa dos propnetários e condutores de
l Contratado' transporte escolar de Itabuna Ltda

CNPJ n°13.436 718/00Õ1-77
l Contratação ãe ernpresa éspécia|izada em locação de veiculo" de grande 1

porte tipo Van, Sendo de necessidade a disponibNzação para o

deslocamento dos servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital
Objeto

de Base Luiz Eduardo Magalhães
L- · - l '

60 Dias - 21 de Agosto de 2020 até 21 de OOutubro de 2020
V|gênc|a/Per|odo l _ _ _ ,

Valor Mensal Estrnado RS 32 000 00 (Trinta e dois Mil Reais)

Valor Estimâdo , Valor Global Estimado R$ 64 000 00 (Sessenta e Quatro Mil Reâis)

r——-
Unidade Orçamentária 1515 Projeto Atividade 6 443 /6 446

' Dotação l Elemento de Deseesa 33903900000 Fon.te. de Recurso 50

Lei Federal n°10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6,778 de 01 10,03,
Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007 aplicando-se subMianamente no que
couberem, as disposições do Decreto 5 450 de 31/05/05 e cia Lei Federal

, Base legal' l i n'8 666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
_,_ l l 'egulamentares aphcáyeis á espécie, 147/2014

,,S$'
Renata Bo m Silva Ohveira

Presidente da Comissão de L|c|tação

'<' "g:
2020 Av. Fernando Gomes Oliveito. sIn' - CEP 45 600-000

Tel j73] 3214- 1600 - Cnpj n:' 762 63:3/'Yy)|

':'"k;:k
'%

,mYj

Habunci -Bahia
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Extrato de Contrafg

Data: 21/08/2020

Processo Administrativo: n' 0286/2020

Processo de dispensa de Licitação: n' 063/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n' 0834/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de ltâbuna - FASI
Contratante' CNPJ n" 02 762,633/0001-62

Cooperativa dos proprietários e condutores de
Contratado: transporte escolar de Itabuna Ltda

CNPJ n°13.436.718H001-77
l Contratação de empresa espec¢a|izada em locação de veiculo de grande

pone tipo Vari, Sendo de necessidade a disponibdização para o

. deslocamento dos servidores e enfrentamento ao Covid 19 para o HospitalObjeto:
de Base Luiz Eduardo Magalhães

. . 60 Dias - 21 de Agosto de 2020 até 21 de OOutubro de 2020V|genc|a/Periodo.
Valor Mensal Estimado: R$ 32.000,00 (Trinta e dois Mil Reais);

Valor Estimado. Valor Global Estimado: R$ 64.000,00 (Sessenta e Qüãtrcj Mil Reais)

Unidade Orçamentária: 1515. projeto Atividade: 6.443 l 6.446
Dotação

,, _ Elemento de Despesa 3.3903900000. Fonte de Recurso. 50,
' Lèi Federal n'10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01.10.03,

Lei Complementar n"123, de 14/12t2O06, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem. as chsposições do Decreto 5 450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal: n°8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demas normas l
reqükmentares aplicáveis á espécie. 147/@14. ,

,,LúçS,Z::y

R,,,,, Bomfim Silva Oliveira
y, pSI \ Presidente da Comissão de Licitaç,9 ¢9Gq " aaltltu(

Ill llVú Uiwtu,
s$sg Q, <gdj Preg " a Oficial

Pil : ...::: :: =:.

j<i'u' ,,,S"

,
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