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DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cl SEDUCN°053/2022

Dias D' Ávila, 07 de março de 2022

Ao GAPRE

Exm° Sr.Alberto Pereira Castro,
Prefeito Municipai

Prezado Sr. Prefeito,

Solicitamos de V.Ex® autorização para abertura do processo licitatório por Inexigibilidade para fomecimento de
Kit livro paradidática-FILOSOFIA E VIDA para atender os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental Anos

Finais que serão utilizados na rede pública municipai de ensino de Dias D'Ávila.
AConstituição Federai de 1988 em seu art. 208 determina que o dever do Estado (União, Estado e Municípios)
com a educação é efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade (inciso IV) e atendimento ao educando no ensino fundamentai, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (inciso VII). Já o artigo
3°, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), traz como um dos princípios do
ensino a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Priorizando a qualidade da educação ofertada a Rede Pública Municipal de Ensino de Dias d'Ávila, apresenta
em sua grade curricular do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° ano - a disciplina de Princípios
Filosóficos e Sociológicos (PFS), com carga horária de 02(duas) horas/aulas semanais em todas as turmas, das
06(seis) Escolas que oferecem essa modalidade: Colégio Municipal Laura Foiiy, Escola Municipal Padre Camilo
Torrend, Escola Municipal Professora Altair da Costa Lima, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade,
Colégio Municipal Normélio Moura da Costa e Escola Municipal Professora Anfrisia Santiago.

Portanto para dinamizar as aulas de PFS, favorecer a aprendizagem dos alunos, indicamos a aquisição do livro:
FILOSOFIA E VIDA, Gabriel Chalita, Editora FTD. Esses livros serão patrimônios da Escola, que os Professores
utilizarão, com os alunos, no momento da aula e depois é recolhido.

Ovalor para referida despesa é no montante de R$ R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).

.As despesas decorrentes do contrato a ser firmado correrão á conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Unidade: 08/801 - Secretaria Municipal de Educação; Atividade: 12.361.0003.2.034 Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 339030- Material de Consumo; Sub-eiemento:
99 - Material de Consumo - Outros; Fonte de Recursos: 5400000 - Transferências FUNDEB.

Atenciosamente,

M® Herminia Sampaio Souza

Secretária Municipal de Educação.

i Vis ru / Alberto Pereira Castro
\

^

/

Prefeito Municipal

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95-^^í^-RiNla^ds^T^/Poderes, bairro Lesse Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850TJO0tJrãs CAvila / Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
Solicitação / Reserva de Dotação

R RAIMUNDO J.C.TABIREZA, 37 - CENTRO
Dias d-Avila - BA

MARÇO/2022

C.N.P.J.; 13.394.044/0001-95

Situação: Aprovada

Tipo: Demais Processos
SOLICITANTE

SDN°: 144/2022

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC

Data: 07/03/2022

Responsável: MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA

Reservado: 144.000,00

Cadastrado por: FIávia Ramalho dos Santos

Processo:

Aprovado por: Jullo Cezar Coelho Dos Santos

Reg. de Preço: Não

Ped. Compra: Não

P CLASSIFICAÇÃO
Órgão:

08

Unid. Orçamentária;

0801

Função:

12

SubFunção:

361

Programa:

0003

Ação:

2034

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Educação
Ensino Fundamentai

EDUCAÇÃO INOVADORA E EFICIENTE
FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

^atureza de Despesa:

33903000 Material de Consumo

•

SubEiemento:

33903099

Material de Consumo - Outros

Fonte:

15400000

Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos

*

Centro Custo:

Base Legai:

Objeto: Fornecimento de Kit livro paradidática-FILOSOFIA E VIDA para atenderos alunos de 6° e 9°ano do Ensino Fundamental Anos Finais que serão
utilizados na rede pública municipal de ensinode Dias D'Ãvlla.

Justificativa: Priorizando a qualidade da educação ofertada a Rede Pública Municipal de Ensino de Dias d'Ávila, apresenta em sua grade curricular do
Ensino Fundamentai Anos Finais - 6° ao 9° ano - a disciplina de Princípios Filosóficos e Sociológicos (PFS), com carga horária de 02(duas) horas/aulas
semanais em todas as turmas, das 06(seis) Escolas que oferecem essa modalidade: Colégio Municipal Laura Foiiy, Escola Municipal Padre Camilo
Torrend, Escola Municipal Professora Aitair da Costa Lima, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Colégio Municipal Norméiio Moura da Costa e
Escola Municipal Professora Anfrisia Santiago.

Portanto para dinamizar as aulas de PFS, favorecer a aprendizagem dos alunos, indicamos a aquisição do livro: FILOSOFIA E VIDA, Gabriel Chaiita,
Editora FTD. Esses livros serão patrimônjos da Escola, qi
Produto/Serviço

Ünd. 1 Qtd. 7" 1 Estimado |

14377 - Coleção Filosofia e Vida 6 - Ed. FTD

UND

320,00

112,50

36.000,00

UND

320,00

112,50

36.000,00

UND

320,00

112,50

36.000,00

UND

320,00

112,50

36.000,00

Valor Reservado:

144.000,00

Total

Coleção Filosofia e Vida 6 - Ed. FTD

14378 - Coleção Filosofia e Vida 7 - Ed. FTD
I
Coleção
Filosofia e Vida 7 - Ed. FTD

79 - Coleção Filosofia e Vida 8 - Ed. FTD
Coleção Filosofia e Vida 8 - Ed. FTD

14380 - Coleção Filosofia e Vida 9 - Ed. FTD
Coleção Filosofia e Vida 9 - Ed. FTD

PARECER

Reserva orçamentária da SD N° 144/2022 conforme Cl SEDUC N° 053/2022, como o protocolo N° 958/2022 de
07/03/2022, com o valor total de R$ 144.000,00 da proposta comercial de 24 de Fevereiro de 2022 da EDITORA FTD
SA, CNPJ N° 61.186.490/0006-61

MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA

SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO Mat.4332
Autorizo a solicitação da despesa

Essa despesa foi devidamente reservada
Solicitada:

07/03/2022

\Contabilis - Gestão Pública / /

Aprovada

07/03/2022
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R RAIMUNDO J.C.TABIREZA, 37 - CENTRO

Dias d-Âvila - BA

MARÇO/2022

C.N.P.J.: 13.394.044/0001-95

Tipo: Demais Processos
^

SOLiCITANTE

Situação: Aprovada

—

Órgão: 08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC

30 N°:

144/2022

Data: 07/03/2022

Responsável: MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA

Reservado: 144.000,00

Cadastrado por: Fiávia Ramalho dos Santos

Processo:

Aprovado por: Júlio Cezar Coelho Dos Santos

Reg. de Preço: Não

Ped. Compra: Não

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

Maria Herminia S. Souza
Secretária de Educação
Mat.; 4332

Contabilis • Gestão Pública /

I
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Justificativa

Livro Paradidático FILOSOFIA E VIDA —Editora FTD

A Rede Pública Municipal de Ensino de Dias d'Ávila, apresenta em sua grade curricular
do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° ano - a disciplina de Princípios Filosóficos

e Sociológicos (PFS), com carga horária de 02(duas) horas/aulas semanais em todas as
turmas, das 06(seis) Escolas que oferecem essa modalidade: Colégio Municipal Laura
Folly, Escola Municipal Padre Camilo Torrend, Escola Municipal Professora Altair da
Costa Lima, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Colégio Municipal Normélio
Moura da Costa e Escola Municipal Professora Anfrisia Santiago.

A Disciplina de PFS aborda nos 04 (quatro) anos do Ensino Fundamental Anos Finais
conteúdos, assuntos, objetivos, habilidades, competências, ensinos e aprendizagens a
partir das disciplinas de Filosofia e Sociologia.
A Filosofia em PFS é entendida a partir das questões filosóficas que possibilitam o

pensamento crítico, reflexivo e criativo dos alunos, favorecendo para aprendizagem de
outras disciplinas curriculares - Português, Inglês, Artes, Educação Física, Matemática,
Ciências, Geografia e História - do ano/série em curso (6° ao 9° ano), assim como para a
concepção de si, enquanto pessoa, sujeito histórico, cidadão social.
Dos conteúdos abordados que fazem parte da Documento Curricular Referencial

Municipal - Dias d'Avila (2020), vale destacar: estudos de conceitos; cultura; ética;
estética; sociedade; política; entre tantos outros que abrangem o pensar filosófico e
sociológico comum a todo indivíduo.
Para dinamizar as aulas de PFS, favorecer a aprendizagem dos alunos, indicamos a

aquisição do livro: FILOSOFIA E VIDA, Gabriel Chalita, Editora FTD. Esses livros serão

patrirnônios da Escola, qu6 os Profossoros utilizarão, com os alunos, no momonto da aula
e depois é recolhido.

Apartir dos textos e atividades apresentados na coleção FILOSOFIA EVIDA - 6° ao 9°
ano, outras disciplinas podem também fazerem uso com os alunos, pois os temas
apresentados são transversais e interdisciplinar, tais como:
• O cosmos, o bem e o mal.

• O conhecimento pode nos tornar pessoas melhores?
• A felicidade e a prática da virtude.
• Vida em comunidade.
•

Cuidar de si e dos outros.

• A importância do amor.
•

Buscar novas descobertas.

• Liberdade com responsabilidade.
• Democracia, soberania, liberdade e lei.

9 A moral repensada: conflitos éticos.
9 Viver com sabedoria.

• Igualdade na diversidade.

É urgente a necessidade de materiais didáticos que possam auxiliar os alunos e
professores no processo de ensino e aprendizagem, sobretudo considerando a ausência
das aulas presenciais, por aproximadamente 02 (dois) anos.

Jeane May^MòÜra Pinto
Matrí^la: 2252
Gerente Pedagógica
Secretaria Municipal de Educação
24 de fevereiro de 2022.
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SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO.

Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Kit livro paradidática-FILOSOFiA E
VIDA para atender os alunos de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental Anos Finais que serão

utilizados na rede pública municipal de ensino de Dias D'Ávila.
2. JUSTIFICATIVA.

AConstituição Federai de 1988 em seu art. 208 determina que o dever do Estado (União, Estado
e Municípios) com a educação é efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e préescola às crianças de zero a seis anos de idade (inciso IV) e atendimento ao educando no
ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde (inciso Vil). Já o artigo 3°, inciso I, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), traz como um dos princípios do ensino
a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
Priorizando a qualidade da educação ofertada a Rede Pública Municipal de Ensino de Dias
d'Ávila, apresenta em sua grade curricular do Ensino Fundamentai Anos Finais - 6° ao 9° ano a disciplina de Princípios Filosóficos e Sociológicos (PFS), com carga horária de 02(duas)
horas/auias semanais em todas as turmas, das 06(seis) Escolas que oferecem essa modalidade:

Colégio Municipal Laura Folly, Escola Municipal Padre Camilo Torrend, Escola Municipal
Professora Aitair da Costa Lima, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Colégio
Municipal Normélio Moura da Costa e Escola Municipal Professora Anfrísia Santiago.

A Disciplina de PFS aborda aos 04 (quatro) anos do Ensino Fundamental Anos Finais
conteúdos, assuntos, objetivos, habilidades, competências, ensinos e aprendizagens a partir das
disciplinas de Filosofia e Sociologia,

Portanto para dinamizar as aulas de PFS, favorecer a aprendizagem dos alunos, indicamos a
aquisição do livro: FILOSOFIA E VIDA, Gabriel Challta, Editora FTD. Esses livros serão
patrimônios da Escola, que os Professores utilizarão, com os alunos, no momento da aula e
depois é recolhido.

3. DESCRIÇÃO EQUANTITATIVO DOS ITENS.
As descrições dos itens e quantitativos encontram-se no anexo I, deste Termo de Referência.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
4.1 - Efetuar a entrega do material de acordo com as especificações e demais condições
estipuladas neste Termo de Referência;

0^
CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000 Dias D'Avila / Bahia - Contato (71) 3648-3543

DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eie assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal
(Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial,
decorrentes da execução do presente Contrato;

4.4 - A contratada ficará responsável pela entrega dos materiais no aimoxarifado central da

Prefeitura Municipal de Dias dÁvila;
4.5 Os materiais deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas neste Termo de
Referência, sem defeitos ou avarias;

4.6 Não será definitivamente recebido e, conseqüentemente, será colocado à disposição do
fornecedor, o objeto que não for compatível com as características exigidas neste Termo de
Referência, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha para troca sem qualquer
ônus ao Contratante.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
5.1 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em
parte os materiais fornecidos em desacordo;
5.2 - Fiscalizar a execução deste Contrato;

5.3 - Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
5.4 - Dar à Contratada as condições necessárias á regular execução do Contrato.

6. PRAZO DE FORNECIMENTO.

O prazo para fornecimento dos materiais será de 15(Quinze) dias após a emissão da ordem de
fornecimento da Secretaria de Educação - SEDUC.
7. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

O prazo de vigência do contrato deverá ser contado a partir da data de assinatura do mesmo até
31 de dezembro de 2022.

8. LOCAL DE ENTREGA.

Os materiais deverão ser entregues no Aimoxarifado Centrai do Município de Dias d'Àvila,
situado à Rua Vaiter seixas S/N, Bairro Centro, Dias d' Áviia-Ba;

Q^h<'Cr~^
° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP: 42.850-000 Dias D'Aviia / Bahia - Contato (71) 3648-3543
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9- FORMA DE PAGAMENTO.

9,1 - Será através de transferência bancaria, o pagamento efetua-se a em até trinta dias após a
entregada notafiscai.
10. VALOR ESTIMADO.

10.1 OValor totai para aquisição é de R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mii reais).
11. AFISCALIZAÇÃO EGERENCIAMENTO

11.1 O gerenciamento desta Ata de registro de Preços será de responsabilidade da Gerência
Administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

11.2 As atividades inerentes a fiscalização do cumprimento do objeto do Contrato serão
realizadas pela Gerência Pedagógica e Administrativa da SEDUC.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas decorrentes do contrato a ser firmado correrão á conta das seguintes dotações
orçamentárias:

Órgão/Unidade: 08/801 - Secretaria Municipal de Educação; Atividade: 12.361.0003.2.034
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 339030Materiai de Consumo; Sub-eiemento: 99 - Material de Consumo - Outros; Fonte de Recursos:
5400000 - Transferências FUNDES .

•r

Dias D'Ávila, 07 de março de 2022

Tânia dos Santos Bispo
Mat. 23154
Gerência Administrativa

CNPJ: N" 13.394.044/0001-95- Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000 Dias D'Aviia / Bahia - Contato (71) 3648-3543
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ANEXO I- DESCRITIVO E QUANTITATIVO

ítewi

DESCRIÇÃO

QUANT.

VALOR

VALOR TOTAL

UNITÁRIO

1
2
3
4

Coleção Filosofia e Vida 6 - Ed. FTD
Coleção Filosofia e Vida 7 - Ed. FTD
Coleção Filosofia e Vida 8 - Ed. FTD

Coleção Filosofia e Vida 9 - Ed. FTD
Total Geral

320

R$112,50

R$ 36.000,00

320

R$112,50

R$ 36.000,00

320

R$112,50

R$ 36.000,00

320

R$112,50

R$ 36.000,00

1.280

R$ 144.000,00

VALOR TOTAL R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)

Dias D'Ávila,07^ março de 2022
Tânia dos Santos Bispo
Mat. 23154
Gerência Administrativa

CNPJ: N" 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP: 42.850-000 Dias D'Ávila / Bahia - Contato (71) 3648-3543

FTD
EDUCAÇÃO
VISTO

COM

OH\GlHAVs30ios

Salvador, 25 de Fevereiro de 2022
À

Prefeitura Municipal de Dias d'Âvíla -BÂ
Seeretaria Municipal dê Educação
Professora Maria Herinínia Sampaio Souza

Referente: Proposta para aquisição de livros didáticos: parao ensino fundámêM
anos finais da rede municipal de ensino.
Item

Descrição

Quantidade

1

Coleção Filosofia è Vida vol.6 -

320

2

•

R$112,50

R$36.000,00

320

RS 112,50

R$36.000,00

320

R$ri2,50

R$3ó.000,00

â

6° ano - Editora FTD
.

Valor Total - RS

Valor Unitário

;

Coleção Filosofia e Vida vol.7 -

^

7" ano - Editora FTD
o

Coleção Filosofia e Vida vol.8 - í
8° ano - Editora FTD

4

Coleção Filosofia e Vida vol.9 -

1

320

'• R$ 112,50

R$36.000,00

9° ano - Editora FTD

RS 144.000,00

1.280

Total Geral

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

|

Forma de pagamento: 30 dias após emissão da NF.
EDITOI
Nii.

00363738-NO

ÇaíarinaGon

ÁtencioSamente,

INPS0427506.361 29

GiSrei

EDITORA FTD S/A

Rua Soldado LuizGonzaga das Virgens, 156

Sérgio Gama

Pítuba-CEP. 41.820-560

Consultor Especialista Área Publica

[

sergio.gania@ftdse,eom.br
Tel: (71) 9M91-27P0

SALVADOR-BAHIA.

R, Soldado Luiz Gónzaga das Virgens, 156 - PItuba - Salvador/BA CEP; 41.820-560
Tel; (71) 2101-4200
Sirfí-

E-mail ftd.sv@ftd.com.br

JO

Câmara

.iiNslleira
Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, Dias d'Ávila - BA

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Declaramos, para os devidos efeitos e fins, que as obras mencionadas abaixo, são de edição e

publicação exclusiva em. todo o território naeional do(a) Editora FTD, =situada na Rua Rui Barbosa
186 - 01326-010 - São Paulo - SP, inscrita, no CNPJ sob o n° 61.186.490/0001-57, filiada a esta

Câmara sob o n° 1047, Westa aindaij conforme "declaração emitida pela empresa acima
i
' '
I
^
qualificada, que a empresa EDITORA RTD S A, situada na^Rua Soldado Luiz Gonzaga das

li

li

1

IV• , j

Virgens, 156, inscrita no CNPJ sob o n°-61.186.490/0006-61 e Inscrição Estadual n° 00.363.738
está exclusivamente autorizada a distribuir e comercializar as obras abaixo mencionadas no
Estado de BA.
1.

Obra

ISBN
2.

Obra

Obra

978-85-96-00494-7..'' i
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EDITORA FTD S.A.
NIRE 35300034325 - CNPJ n" 61.186.490/0001-57
Extrato da Ata dia Assembléias Gerais Ordinárts c Extraordinária

Data; 23/04/2021. Horérto: 14h. Local: Videoconferência (Teama, da Microsoft). Praionçaa: As acionistas
que necessário, com a presença da, no mínimo, de 2/3 {óds terços)de eeus membros.§ 6® Serão váSdesas con
Editora FTD S/A (União Catarinense de Educação - ÜCE e Associação Brasileira de Educação e Cultura - vocações divulgadasaos conselheirospor qualquermeloutilizado pelo Conselhode /Administração, comocorres
ABEC),representando a totalidade do Capital Sodal. Ordem do Dia: 1}Em AGO: t) Tomaras contas dos admi pondência física, e-mall, site na Internet ou Intranet § 7®Das reuniões realzadas serão redigidas as atas peto

nistradores, examinar, discutir e votar oRelatório daAdministração eas Demonstra^es Contábeis a Financeiras Secretário designado pelo Conselhelrp Presidente, que serão assinadas peloa presentes e danadas ao Dvro

da 2020, apreciando a manifestação do Conselho de Administração e os pareceres do Conselho Fiscal e da próprio.§ 6® Os cargos do Conselho de Administração terão provimento com vínculojurídico estatutário.§ 9® Os
AuditoriaExterna; bj Deliberar sobre a proposta dos administradores quanto ao Lucro Líquido,dMdendoa e/ou Conselheirosserão Investidos nos seus cargos medianteassinatura do termode posse no livro de atas do Cons^
juros sobre o capital próprio do exercido encerrado em 31/12/2020.2JCmAQ£; a) Deliberarsobre o aumento do [hode Administração, que deveráconter a Indicação de pelo menos um domtonio no qual o Conselheiroreceberá
capHalsodal e reserva de lucros; b) Deliberar sobre a proposta de alterações e consoíidação do estatuto sodal notificações, cito^^ e IntimaçÕee, as quais reputar-ee^o cumpridaa mediante entrega nodomlcílo Indicado, o

dasodedade; c)Deliberar sobre a proposta para reconcA^o demembros doConselho daAdministração para qual somente po^rá seralterado mediante comunicação porescrito à Sociedade. /Artigo g® Compete privativa

novo mandato, atá Abríí/2022; d) Deliberar sobre a proposta de eleição e/ou recondução de membros do Conse mente ao Conselho de Administração:I- Fbrare orientação gerai dos negócios e definira missão, a visão de futuro
lho Fiscal para novo marrdafo, atá Abril/2022. •} Outros assuntos de Interessa da Sodedade. Dellt>eraç6ea: A 09 valores orgarüzatíonale. II- Eleger,nomear, empossar e destituiro DiretorPresidente, o DiretorVlc^resldenseguir, iniciando a pauta da AGO, passou-se ao exame do seu Hem"a" e solicitou-se ao DiretorSuperintenden te, o DiretorSuperintendente e o DiretorGeral, além de autorizar,aprovarou homologara contratação ou demissão
te da Sodedade, Antonlo Luiz Rios da Silva, quo se encarregasse da apresentação, no que foi auxiliado pelo doe demais Diretorescom vfnojto regidopela ConsoDdação das Lsis do llabalho • OU, e ftxar-íhes atribuiçõye.
diretor de finanças, MaurícioLeite de Sarros Marques Zanforlln.Deu-se a leitura do parecer da auditoria externa: poderes e remuneração, bom como criar e extinguir Diretorias, respeitadas sempre aeprescrições legala aWâni-

Delqitte Touche Tohmatsu Auditores independentes, CRC n" 2SP011609/0-6, bem como doparecer doConse

lho Piscai, assinado pelo Conselheiro Presidente, Ir. Pedro João Wolter, que reconheceram que as demonstra

- Fiscalizar, como auxílodo Conselho Rscal,a gestão dos diretores, examinando, pertodlcamj

e documentos daSociedade, soUcitando Infomiações sobre contratos e demais atos relatt^s

fnegS^J^ ,

taBdoaft^
—
.
ções financeirase notas explicativas estão em condiçõesde serem apreciadas pela AssembléiaGerai Ordinária IA/ - Examinar e manifestar-se sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contes
• de Acionistas. Tambóm foi dada a conhecer a manifestação do Conselho de Administração e da Comissão de

/^ssuntos Econômicos, tevorávels à sua epredação e aprovação. Em seguida destacaram os principais pontos do
Relatório de Administraçãoe das Demonstrações Rnancelras, referentes ao Balanço Patrimonial,ãs Demonstra

ções deResultados e aoRuxo deCaixa, exibindo e comentando o Lucro liquido doexercTclo, deR$85.693 ml!

¥

r

ministradores, esobre aspropostas de dlstnhuição de cSvIdandos. pegamcmto de juros sobre ocaptiar^pri:^

^

formação dereservas.V- /Aprovar todo e qualquer plano denegócio decurto, médio e/ou longo prazo^^nntentos

anuais ou plurtanuals esuas eventuais suplementeções eflecaltzar-lhes aexecução. VI -Coi^rocaf asAslely^las

Gerais, obedecidas as normas legais a estatutárias. No caso de Impedimento,ausênda ou vacánda de todos os
(am milharesde reais). Os debates foram ocorrendoao longoda exposição e, ao finai,por unanimidade e sem cargos do Conselhode Administração competiráao Diretor F^residente convocaras AssembleiaêGerais e?
ressaf/as, as Acionistas deliberaram pela aprovação das contas dos administradores da Editora FTDS/A, relati ausência, Impedimento ouvacãnda docargo, ao Diretor Superintendente. Vlí • Deliberar Bobr|9 a aOenai
vas ao exerc/do findo em 31/12/2020. Item "b", o Diretor Superintendente da Sociedade, Antonlo Luiz Rios da garantia, venda e doação da bens do ativoflxoda Sodedade, tangíveis e Intengfvals,excetuando^ru de pi
Silva,apresentou a proposta dos administradores para destinação do lucro líquido,já anaSaada pelo Conselho de valor,bem como sobre a prestação da garantias em obrigações de terceiros.VIII- Deliberareobrs^ compra, venda,
Administraçãoe pela Comissão de Assuntos Econômicos, com manifestações favoráveis. Apôs considerações, doação, permuta e onerado debens imóveis. IX -Celebrar, a seucritério, com osadministradores) conjurrtamertie,
os administradores propõem distribuiràs acionistas o montante de R$17.630.B9S,19,com amparo no artigo 37, ouIsoladamente com ea^ membro daDiretoria, contrato degestão o resultados paro a Sociedade. X- Deiberar
sobre a criação, extinção ou transformação de cargos e funções da Sodedade, eeus salários e ramunera;
parágrafo 1do Estatuto Sodal. Propõem, ainda, pagar o montame distribuído da seguinte forma:

segundo proposta daDiretoria e observada a regra doartigo 13®, V, T.Xl •Deliberar sobra a realizaçãt^

Pantcd'

Acfi>hlsta

29/07/2021 30/08/2021 Í29AH/2021 28/10/2021 '•29/1120211
12.645.195,67 t.001.478.11
10.115.94
10.115,94
10.115,94
127.729.25
10.115.9
10.115.9
ABEC
178.308.95
1.00%
Total 17.830.895.19 100.00% 12.772.924,9211 X11 J94.0S 1.0m94J}5 1.011.694.05 1J)11.594.05 14)11.594.07

ptcio%

17.652.566.24

mentospatrimoniais e a contratação de empréstimos, finenclamentos e operações financeiras rtombipai

ações e derivativos. XII- Escotoere destituiros auditoresindependentes.XIII - Deliberarsobre as dlretrízep . _

poIfUca dedados, segurança daInformação e deconformidade com a Lei Geral deProteção deDados • LGPD.Xhã,^
- Deliberarnos casos em que o estatuto soctelseja omisso,observada a legislaçãoepScávaL Capftulo IV. Seção L

Analisada e debatida, a proposta foi aprovada pelas Adonistas, porunanimidade e semressalvas, sendo autori- Administração. Artigo 10® A administraçãoda Sodedade compete aos Diretoresestatutários, competindoàs

demais diretoriasa execuçãodas atribuiçõesque lhes são decorrentesdo coigoocupado.§ 1® Oe administradores
serõo investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Pvrode atas da diretoria.§ 2® O termo
ds posse deverá conter a Indicaçãode pelo menos um domicilio no qual o administradorreceberá notificações,
dtações e Intlmações,aa quais reputar-ee-ãocumpridasmedianteentrega no domicilio Indicado, o qual somente
poderá ser alterada mediante comunicação por escrito à Sodedade. §3® Os Diretores com vínculo regido pela
considerando as razões expostas e ap^ ouvir o parecer favorável daComissão deAssuntos Econômicos e da Consolidação das Lsis do Habalho• CLT, Iniciarão suas atividades com a assinaturado respectivo contrato ds
ProcuradoriaJurídica, deliberou pela sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas. Rem*b*, sendo aprosen- trabatoo,após sua contrataçãopor prazoIndeterminado ter eldoaprovadapeloConselio de Administração. Seção
tada pelo DiretorJurídico,Bruno OrlosU de Castro a proposta de alterações ao estatuto sodal. Cor\sIderattdo a 0.Diretoria. Artigo 11* Competem à Diretoria csmais amptos pederss degestão, representação e administrado
decisão do Conselho de Administração em consolidar o Qmpo Marista, nele Incluindoa FTD Educação ao lado daSociedade, necessários a queee realize Integratnenta o objeto social, obededdaa, nessaordem, as dispósldas mantenedoras filantrópicas, otja recomendação derivoudo trabalhode revisãodo planejamentoestratógico çOesdeste estatutoe, no que rdo o contrariarem, as determinações do artigo144da Lei6.404/76. § 1® ADiretoria
do Grupo,visandoà captura de sinergias, redução de custos, ganho de eficiõncla e agilidade,e, também,consi será Integradaporprofissionais residentesno país,sendo que no caso dos Diretores Presidente,Vlce-PresIdente,
derando a adoção de superintendência única para todas as instituições e Frentes de Missão, por tudo Isto Superintendentee Gerai,serão eleitos,nomeados• empossados na formaprevistaneste estatuto,com prazode
tomou-se necessária a criação de diretorias com escopo de atuação corporativa,que atendam a todo Grupo. gestão de atô 03 (três) anos, sem estabilidadenem qualqueroutra garantiade permanênciano cargo, permitidas
Assim, foiapresentada proposta de alterações ao estatuto sodal, que darão suporte estatutário às novas direto substituições de Diretores a qualquor tempo o reeleições, tendo a Diretoriaa seguinte composição: I) Diretores
rias e permitirão o atendimentodessa demanda. Assim,propõe-se alterar oe dispoaltlvea a leguln Artigo 4'; Estatutários; a) DiretorPresidente; b) DiretorVlce-Presldento;c) DiretorSuperintendente; d) DiretorGeral; 11) Direcom contratos de trabalho regidos pela ConsoDdaçãodas Leis do Tlabalho:a) DiretorFinanceiro;b) Diretor
Artigo 11';Artigo 13*;Artigo 17*;Artigo 18'; Artigo 18'; Artigo21';Artigo24':Artigo2S*;Artigo28'; Artigo
de Conteúdoe Negédos; c) DiretorComercial; d) DiretorEducactonal, Plataformaa e Serviços;e) Diretorde Pes
unanimidade, sem rsssalvas. Ato contínuo, foiapresentada a proposta de consolidação do estatuto sodaJ, tam soas a Cultura;f) Diretorde Operações;g) Diretorde Transformação Digital; h) Diretorde ServiçosCorporativos; 1)
bém aprovada por unanimidade,com a determinaçãodo estatuto social consolidado,em documento apartado, Diretorda ProcuradoriaJurídica;J)Diretorde Auditoria Interna,Rieccse CompDance; k) Diretorde Estratégiae Incomo anexo desta ata e eutorizando-se a publicação, se necessária, na forma de extrato e em melo dígítaJ,con tefigência da Negócios; p)Diretor deMarketing e Experiência dodiertte. § 2® Até 1^ (um terço) dosmembros do
formeseja legalmentepermitido, pare atender aos princípiosda legalidadee da economiddBde.Item "e", quando Conselho deAdi^istra^opoderão sernomeados para cargos daDiretoria. No cálculo dasvagas a serem preen
se deu a recondução,por unanimidade,dos Conselheiros:DeieloAfonso Bilestrln, Dario Bortoilnl, LIno Atfon- chidas, as frações serão arredondadas para cima.§ 3® Acriação,extinção,alteraçãoou transformaçãode Pirataria
80 Jungbluth, ToreilloSovognsnl, Rogério Ronsto Mateuccí,VanderfelSiqueira dosSantoa e Ricardo Grau, não dependeiá de reforma do § 1® deste estatuto eodal para se tomar efetiva;para tanto, bastarão as deiberações
para mais um mandato de até 01 (um)ano, para o perfodode abriíA021 a abrllQ022.Também foiestendido o constantes em ate de reuniãodo Conselhode /Administração que, no caso de criação,alteraçãoou transformação
mandato da Conselheira Claudia Marfa Costin, na forma como vigora, atá abrll/2022. Assim, diante das mencio de Diretoriadeverá consignar também as atribuiçõese competências do novocargo. § 4®Nas reuniões da Diretoria,
nadas deiberações, peloPresidenteda Assembléia foidecforadaa unificação e composição plena do Conselho o Diretor Presidente terá, além do voto comum, também o *votode qualidade", em caso de empate nas delbera. 5® No caso dedú^da ouomissão deste estatuto sobre competências e atribuições, osatoe que demanda
do Administração e respectivos mandatos: 1)Com mandatooara o períododa abríl/2021 a abril/2022: Conse
lheiro Presidente: Deklo Afonso Balestrln; Conselheiro Vice-Presidente: Darto Bortoilnl. Demais Conselheiros: rem urgênciae nlo puderem aguardar a deliberaçãodo Conselhode /Administração, ante a iminência do danos e
Uno Altmso Jungbluttt, TorcIUoSovegnanI, Rogério Rsnato Matsucd, Vsndorisl Siqueira dos Santos, Ri prejuízos,deverãoser praticadospor deliberaçãoe responsabIBdade da Diretoria, com dDIgêncla, e baseados nos
cardo Grau; D) Com mandato para o períodode favsrelrogOlfia Bbrll/2022: Claudia MariaCostin. Passando-se fundamentos das boas práticas de gestão empresaria!.§ 6*08 cargos de DiretorPresidente, DiretorVlce-Presldenao Rem "d" quando se deu a eleição do novo membro do Conselho Fiscal, para o perfodo de abn1/2021 a te, DiretorSuperintendente e DiretorGeral terão provimentocom vínculoJurídicoestatutário e os demais Diretores,
Bbri^022, Nelson LuizPaula de Oliveira,bem como a recondução doe demais membros efetivos: ir. ftdro João com vínculoregidopela ConsoDdação das Leisdo Ttebalho- CLT. § 7*Os cargos de diretorescom contratosds
trabaãioregidospelaConsoDdação das LeisdoTrabatoo poderãoser exercidos comdedicaçãoIntegrai ou parcial,
Wolter e Everson Ismael de Oliveira, e membros suplentes: Adilson José Janovskl. Nellor Perottoni
de Almeida Specht, também para o perfodo de até 01 (um) ano, de abrll/2021 a ebr1l%022. Assim, diante das a depender das necessidades da Sodedade, sendo que os cargos de Diretor Rnanceíro, Diretorde Pessoas e
mencionadas deliberações, pelo Presidenteda Assembléia foi declaradaa composição plstra do Consslho Cultura, Diretor da Procuradoria Jurídica, Diretor de /Auditoria Interna, Riscos e Ccmplance e Diretor de Marketing
e Experíãncia do CDente eerão exercidos comdedicaçãopardal.§ 6* Naausênda, Impedimento ou vacãnda de
Presidente: ir, Pedro Joio WoRer, demais membros: Evsrson Ismael de Oliveira e Nilson Luiz Psuls ds ca cargoe da Diretoria, euaa competênciasserão assim exerddas: a) Quanto ao cargo de DiretorSuperintendente,
veira. Membros suplentes: Adilson José JsnovsU, Nollor Roque Perottoni, e Rossngets de Almeida Specht. serão ararddas peto DiretorPresidente;b) Quantoaos cargos de DiretorGeral,DiretorFlnarwelro, Diretorde Pes
Rnalizando a pauta extraordinária, emseu Item "s" pelo Presidente foi dadaa oportunidade da colocado de soas e Cuttura,Diretorde ServiçosCorporativos, Diretor de Estratégiae lnteDgêr>da de Negédos, Diretor de Mar
assuntos geraisde Interesseda Stwledadee tambémaberta a palavraaos presentes.Atocontínuo, o Presidente ketinge Experiõndado CDente e Diretor de Ttensformação Digital, serão exerddas peto DiretorSuperintendente;
determinoua suspensão dos trabalhospara a lavraturadesta ata. Reabertos os trabalhos, a ata foilidae aprova e, o) Quantoaos cargos de Diretor Comerciai, Diretor de Conteúdoe Negódos, DiretorEducacional, Plataformase
da porunanimidade e assinada pelas/Acionistas; peloPresidenteda Sociedade,Presidenteda Assembléia Gerai Serviços e Diretor deOperações, serão exerddas pelo Diretor Geral. /Aiítao 12® ADiretoria reunir-se^ aomenos
e também Presidente do Conselho de Administração; pelo Representante do Cortselho Rscal; pelos Diretores quinzertalmente, podendofazê-losempre que necessário,e, para Unsda deGberação, deverãoestar presentes
Vlce-PresIdente e Superintendenteda Sociedade, e por mim.Secretário a DiretorJurídicoCorporativo. *Certjfico mais que a metade de seus membros. § 1® /As deiberações da Diretoria serão registradasno Uvrods Atas de
Reuniõesda Diretoria. § 2® O DiretorPresidentaou o Diretor Superintendentepoderãodeddir levarà opredação e
o registro sob o n*442.441/21-6, em14/09/2021. GiselaSImIema Ceschin - Secretária Geralda JUCESP".
Anexo Único - Consolldaçio do Estatuto Social - Estatuto Social da Editora FTD 8.A. - CNPJ/MF n* deDberação do Conselho de Administração, deliberação tomadaem reunião de Diretoria e da qualfundamentada61.186490/0001-57- NIRE 35300034325- CapRuloI - Denominação, Sede, Objeto Social t Duração. Artigo mente discordem,devendo Induf-lana paute da reuniãoImediatamente seguinte daquele Cdegiado. § 3® As deSl' AEdRoraFTDS/A.Sociedade Anônimade capítaJfechado,constRuída pelas acionistasUniio Catarlnanaa de beraçõesdo Conselho de Administração, tomadas no uso da competênda prevista no 9 2® retro, substituem as
Educação• UCE e Associação Broallelra do Educaçãoa Cultura- ABEC, comas participações acionárias daDberaçõas da Diretoria./Artigo 13® São atribuições e deveresda Diretoria, principalmente; I- Geriros negódos
lançadas no Livro de Registro de Ações, e reger-se-á pelopresenteEstatuto Sociale pela Lein* 6.404, de da Socledadapraticando, para tento,todosos atos necessários,oportunose convenientes, ressalvadosaqueles
15,12.1976. § Único. AEditoraFTDS/Atemsede à RuaRuiBarbosan*156,noBairroda BelaVista,na ddade da que sejam, porleiou petoestatutosocial,de competêndaprivativa do Conselhode Administração ou da /AssemSão Paulo, Estado ds São Paulo, sob o CEP 01326-010, onde tem o seu Foro.Artigo 2*A Sociedade tem por cb- l>leía Geral.II- Cumprire fazercumpriras deDberações da /Assembléia Gerale do Conselhode Administração, este
jatosociala edição, irxlustrialização. Impressão, distribuição, dhrolgaçfto o o comércio, porqualquer meioe mídia, estatuto sodal, os leis que regem as Sociedadespor ações e a legislaçãonadonal e estrangeira,quandoapOcável,
de Ivros,sistemas ds ensino,jogos,softwares, materiaise objetoseducacionais, revistas, jornais,periódicos e pugnandopelosdeverssde diDgênda, finalidade das atn'buiçÕes, lealdadee outrosmais,necessáriosno e:tercfdo
serviços de assessoriapedagógica, apoio e de Infraestrutura às instituições de ensino, § 1' Paraa consecução de da boa gestão empresartalDl - Elaborar as normasgeraisde organização, administração e coração da Sodeda
seusobjetivos, a Sociedade poderáabrira erKsrrer taials, sucursais, casas deatendimento, escritórios e depósitos, de. IV- Executara orientaçãogeral doe negódos da Sodedade, fixadapelo Conselhode Admirti8tração.V - Dei
zada a antecipação ou postergação de pagamentos, medianteaprovação pelos respectivosConselhos de Admi
nistração. Encenando-se a pauta da AGO,passou-se à AGE,Kem
sendo apresentada pelo DiretorRnancelro,MaurfdoZenfortln, a propostados administradorespara aumentodo capitalsocialda FTDEducaçãoque, apôs
esctaredmentos, a proposta se deu no sentido da destinação de R$149.59a,212.00 da reserva de lucros acumu
lados para o aumentodo capitalsocial,que passará de R$250.401.768,11 para R$400.000.000,00. Aaacionistas,

alémde celebrar contratos de distribuição, ds concessão mercantil e de representação comertíaJ, de parcerias e berar sobre: 1) a abertura e oencerramento defiEals, centros dsdlstníxjlção, sucursais, casas de atendimento,
projetos editoriais, comerciais e Industriais, para atuaçãoem qualquerlocaldo território nacionalou no exterior. § escritórios comerdalse depósitos;2) as estratégiasquantoà imagem da Sodedade, sua Marcae seus produtos
2' ASodedade p^erá realizar a Importação e exportação dosprodutos mencionados neste artigo, trem como juntoaos diversossegmentosde atuação;3) as poilticaa edttorfals da Sodedade e de acompanhamento e avaDaimportar máquirres, equipamentos, peças, acessórios,Insumos, matériaprimae meierialda consumo.§ 3" ASo ção dos produtoslançadosno curto,médioe longoprazos;de acompanhamento da vidaútildas (Arase produtos;
dedadepoderá Incorporar e serIncorporada, adquirir oser adquirida e assoclar-se a empresas porqualquer melo de distraio com Autores da Sodetíade; bem com as políUcas de relactoriamento do respecthro segmento com
juridicamente admitido, promoverfusões,cisões e transformaçõessoclotártas,alémde praticartodo e qualquerato cRentese prestadores do sen/lços;4) as pollllcasde reladonamentocomAutorese o planejamentoda prospeoção
ou planejamertio societário lícito. Artigo3*ASociedadeterá prazode duraçãoindeterminado. CapftuloH.CepHal de novos /Autores s Obras; 5) es políticasde custos e de fonnaçâo de preço-base;6) as políticascomerciale de
SocIaL Sui Medificaçio • A^)es. /Artigo 4"OCapital Social é deR$ 400.000.000,00 (quatrocent^ milhões de preços ds mercadodos produtos, e as diretrizes de divulgação, marketing, pubDcIdade e vendas;7) as diretrizes
reais),dMdldo em 400.000.000 ações ordinárias nominativas, comvalornominal de R$ 1,00 (umreal)cada uma. paraatuação das RDsIs, sucursais,casas de atendimento, escrtterlos e das equipesde vendase dlvulgeção, s de

§ Único: O Capital Sodal será modificado pordeliberação da /Aasamblela Geral. Artigo6" Cada ação ordinãría distribuidores, concessionários e representantes comerdás daSodedade; 6)as políticas deanálise e concessão

nominativa dádireito 6 um voto nasdeStrer^esda/Assembléia Geral. CipRulo III. Seção LAawmblela Gerai, de crédito,concessão de descontos comerdals, remuneração e reladonamento com parceiros,distribuidoras e

Artigo6*A/Assembléia GeraL convocada e Instalada de acordo coma leie este estatuto, composta pelosrepre concesslonártos o representantes comerdals; 9) a metodologia de avaliação da produtlvldado dos Editoriais; 10)
sentantes legais das/Adonlstaa, é soberana e tem poderes para deddir sobra todos osnegódos relativos ao^je- políticas e diretrizes de reladonamento como Governo e de definição doeprogramae governamentais defoteresse
to da Sodedade e tomar as resoluções que julgarconvenientesà sua defesa e desenvolvimento. § t' Compete
privativamente à /Assembléia Geral; I• Tomar anualmente as contasdos administradores; opredaro parecerdo
Consefoo Recai e a manifostação do Conselhods Administração; examinar, discutir e votaras demonstraçõesfi
nanceiras e o Relatórioda Administração. II• Deliberarsobre a destinaçãodo lucroliquidodo axercfdo,a distribui
çãode dividendos, o pagamento de Juros sobreo capital próprio e a formação de reservas. III - Aprovar a conação
da expressãomonetária do capitaisocial.IV- Aqualquertempo,elegere destituir os membrosdo ConselhoRscal
a do Conselhode Administração, flxando-lhea a remuneração, alémde nomearos respectivos Presidentes.V- Au
torizara emissão de debêntures.VI- Defberarsobre transformação, fusão, Incorporação e cisão da Sodedade, sua

daSociedade; 11) aspolíticas deassistêrtda acedlentes, através dos serviços dep^-vsnda e dasatividades re
lativas à assessoria pedagógica, gestão acadêmica e denegócios com esc<^, professores, alunos, pais e redes

confessionais; 12)a criação,extinçãoe transformação do cargose funçõesda Sodedade, preenchimento de car
gos e funçõesvagas, e respectivos saláriose remunerações e, serr^re que referidasações Impliquem alteração
que aumenteo orçamentoarruaide pessoal,a matériadeveráser submetidaà préviadeliberação do Consetrode
Administração; 13)as políticas reíativae à remuneração fixa e variável doscolaboradores, assimcomoa aprovação
dos programas de benefícios; 14)os políticas de seleção,treinamento, desenvolvimento e avaliação de pessoas,

bem como deatração, capadte^ e retenção degestores daSodedade: 15) as políticas desustentablldade,

dissolução e Iquidação; eleger e destituir llquldantes e julgar-ihss es contas. ^1- Autorizar aosadministradores atravésdas ações de segurança, higiene e medldnadotratralho, garantindo a integridade doacolaboradores; 16)
formular declaração de falência e pedido de recuperação da Sodedade.VIII - Deliberar sobroas alterações do as políticas de Integração, comunicação e ds eventos internos e externos; 17)ae ações para monitoramento do
capital sodal.IX - Reformar o estatutosodal.§ 2^AAssembléia Geralreunlr^se-á, ordinariamente, nosquatropri cRma organizacional daSociedade; 18)as políticas relativas aosprogramas deexpansão, construções e reformas;
meiros meses seguintes ao términodo exercício sodal, para deiberar sobre as matérias dos Incisos1,11, IIIe IV, as políticas de suprimentos para a Sociedade;o planejamento de todoo processode negociaçãoe aquisiçãode
quandoforo caso, e extraordlrtarlamente. sempre que necessário.§ 3' A Assembléia Geralpoderá reunir-sena materiais,máquinas,equipamentos,móveise utensflos s demais insumose serviços à operação da Sociedade;

18) políticasde administraçãodos recursosfinanceiros e patrimoniais da Sociedade;20) o planodiretorde tecno
cação oune Ordemdo Dia,paratratardas matériasnelesmendonadas.§ 4"Competeà Assembléia GeraiExtraor logiada Informação para atenderàs necessidadesde modificação, expressãoe transformação digital da Sodeda
dinária conhecer e deliberar sobre todas ae matérias não reservadas à Assembléia Gerai Ordinária. Artigo T A de. 21) as políticas relatívas a gestão da produçãográficae de terceiros; de matéria-prima e Insumoe ds usogeral
Mesa da /Assembléia Geralserá Instaladae presididapeto representantelegalda adonista majoritária, que desig edeprodutos acabados; oplanejamento eotimiza^dos meios produtl^. 22) oprocesso darecebimento, movi
nará o Secretário,rasporreável pela lavratura da respectiva ata. Seçio Q.Conselho de Administração,Artigo8* mentaçãoe expedição noâmbito(ioalmoxarffadc, Irvlutodo a expedição de resíduosparadestinaçãoe tratamento;
O Consetoode /Administração é órgão de deliberação colegledae será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no 23)as políticas de comerdalzação. rsaproveltamento, tratamento e destinação de todoe qualquer resíduo gerado
máximo, 6 (nove) membros, designados Conselheiros, preferendalmente Integrantos dosquadrosassociativos das no âmbitodo Parque Gráficoe demais estabelecimentosda Sociedade;24) o processo de customizaçãoe emba
adonlstas, residentes no país, eleitospela Assemdela Geral,com mandatosIndividuais de atá 03 (três) anos, lagem,seja para estoqueou para cilstrltHJiçâo de produtos acabados para Riials, Distrbuldores e CEentes finais,
sendopermitidas substituições de Conselheiros a qualquer tempoe reeleições. § t" Nacomposição doConselho bem como a política de planejamento dademanda e dedisütbuição deproduto acabado nos estágios deprée
doAdministração a União Catarinense deEducado- UCE terá direito a indicar %(três quartos) dos membros, pós-vendas;25) a manutençõo de máquinase equipamentos destinadosà produção(ios produtos, bem comoa
ficando as vagas restantespara Indicação da Aetodação Brasileirads Educação e Cultura• ABEC. Nocálculo, pesquisarelativas às novastecnologias parao setorgráfico; 26)as políticas comerdals e Planosde Negódos na
as sobrasIguais ou Inferiores a 0,6 (cinco décimos) serão desprezadas; as superiores serão arredondadas pare vendade servtçoede produçãográficaa terceiros; 27)Aspolíticas jurídicas >rattada8 a atuaçãoccntendosa, admi
dma. § 2*A/Assembléia Gerainomeará o Presidente do Conselho da Administração, que convocará e presidirá nistrativa, consultiva e preventiva noâmbito empresarial, ^m como a política deprovisões e Indlcadoree jurídlcoe
suas reurtiõea, podendo também nomearumVIce-Presidente, queo substituirá nocasode Impedimento, vacância da sodedade;28)/As políticas Jurfcficas paraimplantação deconformldades e a governança jurídica de proteção de
do cargoou ausência As reuniões do Conselho poderão ser convocadas o presididas porquaisquerde seus dados, bem comas estratégiasface à mudançade legislação; 29)Tbmara inovação uma práticana oiganização
membros, no caso da Impedimento, vacânciado cargo ou ausência do seu Presidentee, ee foro caso, do eeu integrada ao negódoe os valores da sodedade;30)a gestão, coordenação, aprcTvação o accmpanharoonto das
Vice-PresIdente. § 3' O Presidentedo Conselhode /Administração, ou quemlhefaça as vezes, terá, alémdo voto metas corporatirâs; 31) /Alavancar a presença damarca Marista; 32) Impulsionar a cuttura centrada nocDente e
comum, o *voto de qualidade* em caso de empatenas deliberações do coleglado. § 4* Nocaso de vacánda de métodos consistantes deescute paraentrega devalor; VI -Representar ativa e passivamente a Sodedade, sempre
cargo deConselheiro, osubstituto seráIndicado pelos Conselheiros remanescentes dentre os integrantes doqua em conjuntode dds Diretores,ou por qualquorde seus membros,Isoladamente, nos casos em que o ato a ser
droassociativo das acionistas e preencherá a vagaatá a Assembléia Gerai Imedlatamertle seguinte, que decidirá praticado admitir representação singular, porforça desteestatuto oude mandato outorgado porinstrumento púbOcc
e rBspe'rto. § 5® OConselho de Administração faiáao nrenos 6 (oito) reuniões anuais, podendo se reunir sempre ou particular. VII - Zelarpelagarantia, fortalecimento a receito à missão, Prisão de futuro e valores or- contf/Kau,

sede sodal ou em outro local de escolha das adonistas, no dia e hora indicados nos respectivos avisos de convo
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eanizaclonais. § Úrtico. Relaüwnente ao exarcioio das competências atribuídas poreste estatuto,cabe &diretoria
a função de deCberarem conjunto sobre políticas, projetos e açCes de qualquer natureza. Independentemente de
previsãoexpressa, sempre que esta competôncianão seja expressamenteabibufdaao diretor,para exercícioIndlviduaLArtigo 14*Compete ao DiretorPresidente, prlnclpabnente:I - Convocara presidiras reunISes da Diretoria,
coma coiatoração do DiretorSuperintendente,ii• Fazera Egaçfio entre o Conselhode Administração e a Diretoria.
Ili• Após aprovação do Conselho de Adminiatração, representar a Sociedade, em conjuntocom o DiretorVice-Presidente,o DiretorSuperintendente,o DiretorQeralou o Diretor responsávelpelas1inar>ças da sociedade:a) na
compra,venda, permuta,doação ou oneração da bens Imówis;b) na alienação em garantia, venda e doação de
máquinase equipamentosdo ativopermanente e de bens intangíveis da Sociedade;o) na prestação de garantias

61.166.490/0001-57

expansão, construções e reformas.III- Propore implementarpdfticas do suprimentospara a Sodedade. [VPlanejar,organizar,administrara controlaro processo de negodação s aquisiçãode matorlais,produtivos ou nfto,
de máquinas,equlpamontos,móveise utensílios,e demais insionose serviçosnecessários à operação da Sode
dade. Artigo 26*Compete ao Diretorda Procuradoria Jurídica,prindpalmente; I - Gerire administraros serviços

jurídicos prestados à s^edade,tanto por estrutura íntema, quanto axtema. II - Definir a estratégia deatuação Ju
rídicapreventiva, consultiva e contenciosa, em conjunto com as áreas de negódos da sodedade, quaiHlo foro

caso. iil- Secretáriar oConsetio daAdministração dasodedade. IV - Gerir a i^ormação jurídica, provendo aná^

sea de riscos judldala para provílsão, Indicadoresjurfdlooa e demais Informações e dados jurídicosauxIBarea à
gestão das diversas áreas e negódos da sodedade. V- Propor,estruturare geriro programada conformidade e a
em negódos e operaçóesde terceiros; d)na realização de investimentos patrimoniais e na contrataçãode emprés governançaJurídica de proteçãode dados. Vi*AnaBsar as mudanças na legislação,prestar consuttorla para o seu
timos,flnandamentos e operações financeirasno mensdo de ações e derivativos; e) na celebração de negócios cumprimentoe acompanhar os seus Impactosna sodedade. VII - Propor políticasjurídicasvoltadas à atuação

deexpressivo vulto daSociedade. IV • Apresentar orelatório anual daadministrado, ascontas daDiretoria e ae contendosa, administrathra, consultiva e preventiva noâmbito empresarial. Iram como a política deprovisões e In

dicadoresJurídicosda sodedade s a polílicade proteção de dados. Artigo 27*Compete ao Diretorde Auditoria
interna,Riscose Compilarvce, principalmente; i - Assessoraro Conselhode Administração, o ConselhoFiscale a
DiretoriaExecutivanos assuntos relacionados à auditoria nos processos de governança, gerendanranto de riscos
e complance e apresentaros relatórios das ocorrêndaae recomendações. (1 - Coordenare realizaraudltorta, nas
áreas contábil,financeira, tributária, orçamentária,administrativa, patrimortial, tecnologiada Informação, contratos,
com o Diretor Presidente. III) Propor • Implementar políticas darepresentação Instttudonai e coo^nar a suarea logística,editorial, gráficae comerdal. lii- Propore Implementar as políticasde auditoriainterna.iV- imptcmentar

demonstrações contábeispara deliberaçãodo Conselhode Administração, coma colaboraçãodo DiretorSuperin
tendente. V - Representar instltuclonalmente a Sociedade, Interna e externamente. VI - Cwivocar Assembléias
Qerais, na ausSnda, impedimento ou vacância do Gwise^o de Administração e do Conselho Rscal. Artigo 16*
Competeao DiretorVice-PresIdente, principalmente; I)Exercera Presldõnda da Sociedade na ausência, vacância
do cargo ou impedmento do Diretor Preddents. II)Representar instituclonaimenta a Sodedade, em colaboração

lização. IV) Coorderur as a^es deInddênda politica e tJe Advoeacy daSodedade e zelar para queestejam ali e gerendar o Programa deGestão daÉtica e coordenar osContitês deAuditoria, Riscos, Ética e Complance.V-

nhadas coma experiênciae os valoresinstitucionais. V)Coordenaras ações de ligaçãoda Sodedade comInstitui Promovera disseminação de boas práticas em conformidade com a legislaçãoque rege a matéria.Artigo 20*
ções pilbUcaa e privadasde Interesse,visandooportunidadesde reledonamentoInstitucional. VQ Atuartransversal Competeao Diretor de Estratégiae inteligência de Negódos,prindpalmente: I- Geriro planejamento estratégico,

mente, complementando as demandas da Diretoria noâmbito das açõesde representação Institucional. § Único; oportióSo deInidativas e osprojetos corporativos daSedada, ii- Fornecer suporte para asdiretorias nas^tecu-

Alémdas atribuições que lhe são própriasdo cargo,ao Diretor Vice-Presidente tambémcabe o exercício de todas
as demais atribuiçõescomuns de Diretor, independentementede estar ou não no exercidodas atribuiçõesdo indeo i.Artigo16*Competeao Diretor Superintendente, prindpahiente:i - Planejar, superintender e administrar todos
os negóciose atividades da Sociedade,com a colaboração dos demaisDiretores. II- Coordenara elaboraçãoe

ção e entrega das Iniciativas do plarrajamento estratégico.III- Implantaros conceitos da estratégia adaptativa:
centraildadeno diante, gestão baseada em dados, culturaágile irvovação. IV- Atuartransversalmenteem parceria
com outras dlratorias,espedaknente aa de transformaçãodlglal e pessoas e cufiura.V • Gerenciarc Comitêde

Estratégia, definindo periodiddade, conteúdo, prlortda:^ acompanhamento e implantação deddosfuturos. VI -

implementarações para tomar a Inovaçãouma práticaIntegradaao negódo e aoe valoresda sodedade. VII - Gerir
o processo de elaboração.Aprovaçãoe acompanhamentodas metas corporativas. Artigo 29*Competeao Diretor
de Martteting e Experiênciado CDente, prindpalmente:I - Alavancara presença dae marcas da sodedade. ii- En
volver09 dlenlss no reiadonaroento com as marcas. III- Conectar as eções de responsablldade social ao prop^
Institucional. IV- Ampliar as estratégias de cobrandingde formaaderente ao propósitoinstitucional e que am
desinvestimentos pela Sodedade. VI- Identificar e propornovasoportunidades de negódo para a Sodedade. Vil
- Desenvolvere orientar os membros da Diretoriapara a consecução dos (AJetIvos sociais e para o cresdmento plieo valordas marcas.V- Estabelecer umavisão únicado ciente, propondosoluções a partirde suas necessida

consolidação do Plano Plurianuale Estratégico e do Orçamento Anuale submetê-lo ã apredsçáo do Conselho de
Administração, coma participaçãodo DiretorPresidente,lii- implementaras ações estratégicasdefinidasno Plano
Piurlanua! e Estratégico,com a colaboração dos demais Diretores.IV• Acompanhara execução do Orçamento
Anual.V - Mapear cenários politicos,económlcoe, tecnológicos e regulatõrlos e sugerir posturas, investimentos e
sustentado da Sociedade. VIU - Substituir o Diretor Presidente em sua ausênda, impedimento ou vacânda do

cargo.Artigo17*Competeao Diretor Geral,prlndpalmeme: I• Gerire supervisionar as Diretorias de Conteúdoe
Negócios, Comerda!. Educacional, Plataformas e Serviçose Operações;II• Zelarpela efidônclaoperacional da
Sodedade nas áreas de atuação, iíl- Conduzira elaboraçãoe execução doa planosestratégicos e operacionais,
em todas as áreas da Sodedade, com a colaboraçãodos demaisdiretores,visandoassegurar o desenvolvimento,
cresdmento e continuidade da missão e do rtegóda IV- Propor e implementaraa diretrizes de maitcetingdigitale
estratégicodos produtosda Sodedade. V- Propore Implementar o acompanhamentoe a avaliaçãodos produtos

lançados pelaSodedadenonrto, médio e longo prazos. VI- Identificar oportunidades, avaDar a >riabliidade a fazar
recomendações sobre novosInvestimentos ou desenvolvimento de novosprodutos, serviçose negócios.Vil- De
senvolver Borientar os diretores para a consecução dos c^jettvos de negócio e para o cresdmento sustentado da
empresa. VIII - Corvduzir processos de consolidaçãoda cutura organludonal e engajamentode colaboradores
aUnhedos aos valores maristaa. IX- Representar a Sodedade perante a comunidade edítoriai a entidadee de des

des.vi- impulsionar a cultura csntraQzada nodiente e métodos consistentes deescuta paraentrega devalor. Se

ção Iil,Atos Jurídicos, Ccntrstos t Reprosonts^o da Sociedade. Artigo30*ASodedade só estará obrigada

nos atosJurídicos, negros e contratos em gerai quando deles constar a asdnatura denomínimo 2 (dois) Díretth

res, «mjuntamente,excetonos casos em que o ato jurídico, negócioou contratopuder,porforçadeste estatuto,
ser celebrada indMduatmente por 1 (um) Diretorou mandatáriocom poderes expressos. § 1*Os atos jurídicos,
negódos e contratosda Sodedade deverãoser previameme submetidos à apredação do seu órgãode gestãoJu
rídica. §2*Alémda regra geral do caput deste artigo,os contratos com entidades da administração públicadreta e
indiretafederai,estadual ou munIdpaJ poderão também ser assinados IndMduaEnente pelo DiretorPresidente, o
DiretorVlce-Presidente,o Diretor Superintendente,DiretorGeraiou por mandatáriocom poderes expressos. § 3*
Somente com a assinatura conjuntade 2 (dois)Diretores poderão ser constituídosmandatários,por melode ins
trumentopúblicoou particular, para agirem nomeda Sodedade, indusivepara a celebraçãode contratos,dsvendo
aer especificados no respectivoInstrumento os atos que o mandatáriopoderá praticare, quartdoforo caso, a du
raçãodo mandato, que não será superiora 12 (doze)meses, alémda poderconstarlimite financeiro a/ou material

se. § Único: Naausência,impedimento ouvacânciadoscargosde Diretor de Conteúdo e Negódos,Diretor Comer
cial, Diretor Educadonal, Plataformase Serviçosa Diretor de Operações, previstosnas alíneas *f, 'gTi"h*e T do para oseu«ercfclo. §4* Omandat^o daSociedade poderá serconstituído para agir «m conjunto com um diretor
§ 1*do Artigo 11*,as competênciasrespectivasserão exerddaspelo DiretorGeral.Artigo 18*Compete ao Diretor ouIndividualmente, e o mandato poderá seroutorgado a Diretor, empregaÁi outerceiro estranho à Sociedade,
Financeiro, principalmente: I - A definiçãoe o exeroídodas políticasdo Rnanças da Sociedade, alinhadas às es devendo o mandatário, em qualquer hipótese, estar doidamente qualificadopara o seu exeroíciD. § 5*A Sodedade
tratégiasorganizacionais. 11 - Propore Implementar políticasde administração dos recursos financeirose patrimo poderá serrepresentada ematosjudiciais e administrativos e receber notiflrâçOes, citações e intímeções por ap^
niais da Sodedade. ül - Definire executar as políticas e o controle do faturamento,de contas a pagar e a receber. nas um dos eeus Diretores,ou por mandatáriosou propostoscom poderea específicos,estes últimosconstituídos
IV- Proporo Implementar políUeas de custos e fonriaçãode preço-base.V- Propor,Implementar e acompanhara em conformidadecomeste estatuto.§ 6*Aconstituiçãode prepostopara representaçãoda Sociedade em audiêiv
aplicação dapolítica deanálise e concessão dacrédito. V] -Administrar a contabilidade sodetáifa, fiscal, Mbutórla, das do Poder Judiciáriose fará por Instrumento púbico ou particular, sempre comfinalidade específica,bastando
do custos e financeira da Sodedade. Vil • Assegurar a fomtatzação dos registros contábeis. Viil- Coordenar a a assinatura de 1 (um)Diretor. § 7*O mandatopara finsjudidais e ds processos admínislratívos perante órgãos e
elaboraçãoe monitorar o cumprimento do planejamento financeiro da Sociedadeo ecompanhar, com o Diretor entidadesda administração diretae indireta ledoral, estaduale munidpal poderáser outorgadoporprazoIndeter
Superintendente, a elaboraçãodo orçamentoanual.Artigo 19*Competeao Diretor de Conteúdoe Negócios, minado. Artigo 31" Aemissão decheque, a reaBza^o detransferências bancárias devatores, a movimentação de
prindpatmente: I - Administrar o fluxo completo de desenwMmentodos produtos e serviços,Interagindo comas fundos de Investimentos, ações e demais valores mobiliários, o aceita de dupicatas, a concessão de descontos a
demais Diretorias envoMdas no processo de criação, elaboração e comercialização dos produtos.11 - Propor e devedores, o saque e o ertoosso de duplicatasde emissão da Soeledads dependerão da assinatura conjuntade
implementaraa políticaseditoriais,bem como administrar, acompanhare contrdar a produçãoeditorialdoe seg pek)mertos2 (dois)Diretores, sendo umdeles, preforentemente, o Diretor que respondapelas finançasda Socie
mentosdidático e paradldátlco, sistemasde ensino,literatura e ensinoreligioso da Sociedade.11! - Propore Imple dade. § Único: Omandato com poderes para, irtoMduabnente, praticar osatospiWstos nocaput deste artigo, só
mentarpolíticas de relacionamento comAutores. IV- Propore Implementar metodologia do avaliaçãoda produtivi poderáser outorgado a Diretor ouempregado da sociedade, porInstrumento público ouparticular, mediante assi
dade dos Editoriais, o planejamento da vidaútildaa Obras,a prospecçãode inovações e novosnegócios, em Dnha naturads 2 (dois)Diretores, sendo umdeles,necessariamente, o Diretor que respondapelasfinançasda Sodeda
comas necessidades domercado e docBents alinhado às e^tágias daSociedade. V- Propor e Implementar, as de, que assinará conjuntamentecom o DiretorPresidente,o DiretorVlc^Presídente,DiretorSuperintendenteou o
polilicase diretrizesde relacionamento com o Governo, bem comoas da administraçãodos programas governa Diretor Geral. Artigo 32* Para receber emnome daSode^de,valores a qualquer titulo, provenientes deórgãos e
mentais do ívro de interesse da Sotíedade. VI- Estabelecer a meêior relação custo/bsnefítío para cada obra/titulo,

entidadea daadministração púbica direta ouindireta federaL ertadual oumunidpal, bast^ a assinatura de1 (um)

de acordocomo planejamento comerdalda Sociedade.VII - Propore implementar política de preçosde mercado Diretor, ou de um Procuradorcom poderes expressos.ArtJgo33*Os Diretorese empregados não poderãocontra

dosprodutos e serviços, interagindo com as demais diretorias. Vlil • Propor e implementar estratégias quanto ê tar, emnome da Sodedade, eerviços, fomedmentoe, obras ou istabelecer vínculo negociai com empresas ou
Imagem da Sociedade,sua Marcao seus produtosjuntoaos diversossegmentosde atuação. IX- Representar entidades de quesejamsódos, adoniatasouocupem cargosde^direção, assessoramento, controle ouadmírtistraInstítudonaimente a Sociedadejuntoa órgãos,Instituições e feirasInternacionais da área editorial e de educação. ção,semprévia autorização doCoruelho de Administração. § Único. Avedação contida nocaput desteartigo é
Artigo 20* Compete ao Diretor Comerdal, prlndpa^ente:I• Propor e Implementar a política comerdalda Sode extensivaàs empresas de propriedade ou dirigidas porcônjuges,ascendentes,descendentese colateraisaté o V
dade.II- Propore tinplementar (firetrizes para realização de eventosirrtemos e externosobjetivando a divulgação gruu, ouque tenham qualquer outra espMe devíncub que possa caracterizar conflito deinteresses. Artigo 34* É
e venda dos produtos e serviços. 111 - Propor diretrizes, orientar, avaliar e dirigir a atuação dasFiliais, dasequl^s expressamente vedado aosDiretores e Procuradores prat^ atos estranhos aoobjeto social oucontrários ao
de vendase divulgação, e de Distribuidores e Concessionários comertíaisda Sodedade. IV- Pit^r e Implementar disposto emlale neste estatutosoda],e responderão perante a Sodedadee terceiros pelosdanose prejuízos a
políticasde reladonamento,de concessão de descontos comerdals e remuneraçãode Parceiros,Distribuidores e que derem cause por dolo ouculpa. CapituloV. ConseÁo RscaL Artigo 35* ASociedade terá um Conselho Rscal
Concessionários comerciais.V - Prospectar o mercado visando obter Informaçõespara colaborar na definição de permanente,compostode no mínimo 3 (três)e no máximo 5 (cinco) membrosefetivos, sendo um delea o seu

estratégias devendas e neg^los daSociedade, propondo oainvestimentos respectivos.VI - Propor eImplementar Presidente, e respectivos suplentes, residentés nopaís, portadores detítulo degrau universitário e que tenham
poilUcas de previsãode vendase de distribuição de produto acabadonos estágiosde pré a pós-varxla. VII - Propor expressivaexperiência profissional empresaria], commandatode até 3 (três)anos,sendo permitidas substituições
e monitorar o conjmtode Indicadores de desentranhoda área comerdal.VIII- Administrar a Centralda Reladona deCcnselheiroa a qualquer tempo e r^eições.§ 1* AInvestidura dos membros doConselho Fiscal se dará por
mento com o CEente tratando internamente as demandas recebidas. Artigo 21* Compele ao Diretor Educacional, assinatura de Termode Posse, lavradono Uvro de Atosdo CrmselhoFIscaT.§ 2*Por convocaçãodo seu Presi

Plataformas e Serviços principartiente; I - Propor e Implementar as politicaa para criertas digitais e serviços da
Sodedade, abrangendoofertapedagógica, gestão acadêmicae de negócios, tramcomoa formação de professo
res, Interagindo comas demaisDiretorias envoMdas noprocessade criação, elaboração e comerdallzaçâo dos
produtos. II- Prctior e Implenrantar as políticas de reladonamento comescolas,professores, alunos, paise redes
confessionais, numa visão sistêmica. III- Propor.Implementar e/ou Intensificar os processos de serviço de pós•venda.IV- Propore Implementar a integração dos conteúdose ferramentas tecnológicas ás práticasde sala de
aula.V- Propore implementar as políticas de retençãoe expansãodosserviçosofsrecidos aos clsnfos. VI• Propor
e implementar novasparceriasemseu segmento,alinhadascomas diretrizes estratégicasda Sociedade.VII - Pro
por,Implementar e expar>^r a sistemáticade Avaliação Educacional. VIII - RepresentarInstitudonalmente a Sode
dade juntoa órgãos.Instituições e foiras intemadonaís da área editorial a de educação. IX- Atuar em Fónjnse
debates educador\aIs Identificandoe Influenciandorus tendências a oportunidades voltados aos negócios da So

dente, oudequalquer Conselheiro queosubstitua, oConselho Fiscal realizará aomenos 6(seis) reuniões anuais.

iMUgo 36*A remuneração mercai doe membrosefetivos do conselhofiscalserá fixadapela Assembléia Gerale
não será inferior a 10 (dez)porcentoda médiado salárioou remuneração básicamensaldos Diretores, não com

putados 08benefícios, bônus, gratificações, verbas de rBpreserrtação, comissõea e partldpeções noslucros a/ou

resultados.§ 1*Nocálculo da médiareforida neste artigonão serão considerados o salárioou a remuneração do
DiretorPresidente, do DiretorVIce-PresIdente e do DiretorSi^rarlntondonte. § ? A Sociedade forneceráos mefos
e custeará diretamente as despesas para queos Consatreirosexerçamcomítrardadee efidênclaas suas funções.
Artigo37*Compete ao ConsetioRscal,principalmente: I- Rscaflzar. porqualquer doseus membros, oaatosdos
administradores e verificar o cumprimente dosseus deveras legais e estatutários. II- Opinar sobreo relatório anual

daAdministração, fazendo constar doseuparecer as Informações complementares queJulgar necessárias ouúteis

para deGbera^o daAssembléia Geral. Ili - Examinar e opinar sobre asexecuções dos planos deInvestimentos e

ciedade; X- Acompanhar o mercado editorial e a experiência do cliente, visando obterinformações sobreoportu orçamentos, bemcomosobreos eventos de trarteformação. Incorporação, fusãooudsio. IV - Denunciar, porquaK
nidades deprodutos, renovações e lançamentos. Artigo 22* Compete aoDiretor dePessoas e Cultura, prir^pal- querde seus membros, aos órgãosde Administração, os erros,fraudes oucrimesque descobrir outomarconhe
mente: I- Agestãodas poliVcas de Gestãode Pessoas,liderando as atividades operacionais da Diretoria. II- Pro cimento, e sugerir providências úteis para a proteção dosinteresses daSociedade. V- Propor aoConsetio de
pore Implementar as políticas relativas ã remuneração fixa e variável doscolaboradores, assimcomoa aprovação Administração a convocação de Assembléia Gerai Extraordinária, dianteda ocorrênciade motivos gravese ur
dosprogramas de benefícios. III - Garantir o cumprimento e apicaçãodas cláusulas fixadas emConvenções Cole gentes, justificando a sua proposta. VI- Analisar • opinar, ao menostrtmestralmenta, sobre o balancetee de
tivasde Ifabalho,onde forem apDcávels. ÍV- Identificar e tomarações conetivaspara mlnlmlzação de possíveis maisdemonstrações e relatórios económlco-flnancelros. Vil- Examinar e opinar, semprequs acharccnvenlenriscostrabaliistase prsvfdendários.V- Propore Implementar as políticas de seleção,treinamento, desenvolvtman- ta, ou por solicitaçãodaa Acionistas ou do Consetio de Administração, documentos,relatórios, Pvrotou pro
toe avatiação de pessoas.VI- Propor e Implementar as políticas de sustentabiUcfode, atrB\^ das açõesde segu cessos administrativos, com o objetivo de zelar pelopatrimônio da oi^anlzação.Vlil- Exeroerpoderes de audi
rança, higiene e medidna dotrabaihOi garantindo a integridade doscolaboradores. VII - Propor e Irnplementar as toria, bem como emitirpareceres relatlros às prestações de contas. IX- Opinarna contrataçãode auditores
políticas de Integração, comunicação e de eventos Internos e externos. VIII - Propor e Impiemenfor forramentas independentes. Artigo36*O Conselho Rscal poderáser convocado e deverácomparecer, porpolomenos1
para monitoramento do dima organlzadonal da Sodedade.permitindo ações de educaçãocontinuada juntoàs (um)de eeus membros, às reuniõesda Assembléia Gerala do Conselho de Administração, e responder aos
Diretorias e colaboradores. Artigo23*Competsao Diretor de Operações,prindpalmente: 1- Agsstão da produção pedidos deinformações formulados pelas acionistas oupelos Conselheiros. § Único. Ospareceres e represen
gráfica própria e de terceiros. II• Oplanejamento, a organização e a otimização dosmeiosprodutivos, assegurando tações do Conselho Rscal,ou de quelquer de seus membros, poderãoser apresentadose Ddos na Assembléia
o atendimentodos nfvolsmínimosde produtoacabado, iil- O controleda qualidadede ineumoe,mateiiatee pro Gerale nas reuniõesdo Conselho de Administração, aindaque a matérianio consteds ordemdo dia.Capft^
dutosacabados.IV- A manutenção de máquinase equipamentos destinadosà produçãodos produtosda Serie IoVI.ExorercioSocial, Oemonstraçõea Rnancelras, Reserva Lagal,Participações, Dividendose/-^
dade.V- Apesquisade mercado quanto a novastecnologlaa parao setorgráfico, propondo os Investimentos res Sobre o Capital Próprio. Artigo 39*O exercício socialcoincldirã com o ano civil, ancerrando-senb
pectivos. VI - Propor e Implementar as políticas decomerciaBzação, reaprovoltamonto, tratamento e destinação de dezembrode cada ano.Artigo4C* Dosresultadosapuradosno Balançodo exercício serão deduzidc*
todo e qualquer resíduo gerado no âmbito do Parque Gráfico. VII - Propor e Implementar políticas comerdals de qualquer Distribuição ouPa^cipação, osprejuízos acumulados ea provisão para Imposto derenda
vendade Industrialização e de produçãográficaa terceiros, e respectivo Pianode Negódos.Vlil- Propore imple ção socialsobre o lucrolíquido. Artigo41*Paraa constituição da ReservaLegalserão destif"*"
aSodementarpotíticsse processosde planejamento da demanda.(X- Propor, implementar, controlar e acompanhartodo por cento) do lucro líquido, sendo que esta não excederá a20% (vinte por cento) do Csgit^
o processo de recebimento, movimentação e expedição noâmbito do elmoxarifodo. Incluindo a expedição de resí dade poderá debrarde constitul-ta na hipótese do §1* do artigo 193 daLei 6.404/76, §Ür)tet^ reserva legal
duosparadestinação e tratamento adequado. X- Propor. Implementar, controlar e administrar todoo processode tem por fim assegurar aIntegridade do capitai sodal esomente poderá ser utlDzad^ pare corr^Ç^r prejuízos
customização e embalagem de produto acabado, seja paraestoque ou distribuição paraFIDals, Distribuidores e ouaumentaro capitai, mediante deliberação da Assembléia Gerai Artigo42*ReaDzaduas deduçõesmaneio-

Clientesfinais.XI- Propore Implementar a políticarelativaaos estoques de matéria-prima e Insumoade uso gerai nadas noartigo 40*. serão distribuídos ^ acionistas nomínimo 26% (vinte e cinco poricento)
bemcomode produtos ecabados,assegurando o atendimento dos níveis mínimos, administrando e corrirolando atítulo dadividendos obrigatórios e/ou juros sobre ocapital próprio. §1* Mediante pronsta encair^adMp^^
sua movimentação lisica:XII - Administrar e controlar todoo processode distribuição de produtosacabados para Conselho de Administração a Assembléia Geral poderá deDberar peladistribuição de p&rcentagemV<* dlzuísia,^

Rlials, Dl^txjldores e Clientes finais, assegurando oatendimento tempestivo dos pedidos, Incluindo e^ommerce. dosa/ouJuros sobreo capital próprio, diferente da previste nocaput §2*Mediante promta ernamlnhada pelo

Artigo24*Compets ao Diretor deTransformação Digital, príncfpalminte: 1• Propor e Implementar o plairo diretor Conselho do Administração, a Assembléia Geral poderá deDberar peladistribuição deWrídendos e/oujuros
juros
de tecnologia da Informação pare atenderás necessidadesde modificação, expressãoe transformação da sode sobre ocapital próprio Intarmediárioa. §3* OConselho deAdministração poderá declarar^idendos
dade. II- Proporplanosde ação pare ecompanharea tendênciasdlgíiaía de mercado. III • Propor, Implementar o sobroo capitalpróprio ourelnvostlmentos à contede lucros acumulados oude reservasdeuicrosex]
gerir as diretrizes e a política dedados, segurança da Informação e deconfonrildade coma Lei Geral de Proteção último balançoanualousemestral.$ 4*Adistribuição de dividendos e/oujurossobreo capttà(,
de Dados- LGPD. IV• Propore administrar o plartode Investimento em tecnologia da Infonrtação, tecnotogladigital diáriosdeverá observares prescriçõeslegais apDcávels. CapftuioVII. DImoIuçío, Llquidsçii
e educacional.V- Revisitarconstantementeo parquetecnológico da sodedade, mantendo-osatuais a fimde aten Sociedade. Artigo 43*A Sodedade dissoiver-se-ános casos previstosem lei, mantendosua
deras demandas,tendêndas digitais e de mercado. VI- Dotara sodedade de sistemase recursos,pormelode um jurídica até a extinção, visandoà Bquldação, competindo à Assembléia Geralelegero Dquidante
acompanhamerrto do mercadotecnológico, alinhado às estratégisade negócioe dIgItaL Artigo
Compeleao doConselho Rscal quefundonarão noperíodo deDquidação, fixandoHhes a remunerado, Cepfhiio VIIL
Diretor de Senriços Corporatlws, prindpalmente; i • Propor e Implementar as políticas de Administração Geralda posições Gsrsis.Artigo44* Nocaso de omissão desteestatuto, o Conselho de Administração e a Diretoria
Sodedade, alinhadasàs estratégias organizacionais. 11 - Propora Implementar aa políticasrelativasaos programas deliberarão conformea ieglaiação gpllcáwl a as boas práticas de gestão empresarial.
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Companhia Fechada

ATA DAASSEMBLÉIA QERALEXTRAORDINARIA
REALIZADA EM16 DE SETEMBRO DE 2021 - AS 10:00 HORAS
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

CNPJ n* 04.368.633/0001-08

COMF%NHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A CompanhiaIrrforroa que em 22 de junhode 2021, recebeu a carta de

de São Paulo sob n* 462.423/21-9 em 22.09.2021. Gisela

renúnciado Sr. FÁBIO LUCIANO QOMES SELHORST, ao cargo de
membro efotivc da Companhia, com registro perante a JUCESP
455.41 a/21 -4 em 22/09/2021. Glseia Slmlema Ceschin - Secretária Geral.

•

no

dOCLHIuntO:

^Prodesp

Participadas Ltda.

CNPJ/MFN*.01.189.630/0001-71 -NIRE N*.35.300.189.817

Slmlema Ceschin • Secretária Geral.

JUCESP - Certifico o registro na Junta Comercial do Estado

RTB Incorporadora e

COMPANHIA
OPERADORA DE RODOVIAS

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.

assinado

digítalmonto

COMUNICADO

Comunica a praça a redução de seu capitai de RS 10.220.800,00 para

R$.4.206.400,00, emfundodaretirada deeódos, mediante a dação
em pagamentocombens imóveis alocadosnoAtivo Ciroulante (estoqus
de imóveis), readequando, assim,seu vaioralocado na empresa.

Prefeitura Municipal de Dias D'Avila

AUTENTICIDADE CONFIRMADA

[S

sexta-feira, 1^ de outubro de 2021

Diário Oficial Empresarial

22-São Paulo, 131 087)

A.W. Faber-CastelI S.A.

TECNISA S.A.

LONGDIS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n" 02836834/0001-68 - NIRE 35300461355

CNPJ 59.S96.90Q/0001-62 - NIRE 3S.3.0005&^

AMembWa Gerei Extraordlnirli • Edita] d« Convoeaçto

^

Ficamconvocados os SenhorasAdonlstssda A.W. Faber-Ca^íi 3 A a
86 reunirem em Asssmblela Geral Extraordinária a se realzar de modo

semipresenciaj no dia OS/10/2021, às 11:00 horas com partidpaçào e v>
laçào virtual, na forma descrita neste Edital e, física, na sede sodal, á
Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1.676, em SSo Carios/SP, a'

conhecer e deliberar sobrea seguinte Ordem do Dia: A)Eleito do

Sr. SImon Hsuser. como membro do Conselho Consultivo e a fixação de

CNPJ n' 08.065.557/0001-12 - NIRE 35.300.331.613
"AtiWRsurdiq tfo Coiiaalho«feA<£btnls1raç«0

.RealizadaéBvàÓ<te8etambfDifa202Q.
1. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mèa da aatembro de 2020
àa 14 horas, na sede aoda] da Tecmaa 8A /'Companhia'). locaQzada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paub, na Avenida Brigadeiro
Faria Uma, n'3.729,1* andar. Itaim BIbl, CEP 04538-133.2, Convoca

remurfereçfio, Instrupães Gerais: 1. Para partldpar da Assernbleía,

çie: Convocação realizada nos termos do artigo 16, $ 1°, do Estatuto da

os Sre. Adonistas deverão observar, no que couber, o disposto no artigo

Companhia. 3. Preaorvça: Presente a maioria doe membros do Conselho

126 da Lei das SA e da IN DREI n" 79/2020. Os acionistas que optarem

de Administraçãoda Companhia em axercício,com ausência do Sr. Meyer Joseph Nigri,nos termos do artigo 16, caput e § 3" do Estatuto da
Companhia e conforme artigo 29 do Regimento Interno do Conseiro de
Administração. 4. Moh: Presidente - Ricardo Bartwsa Leonardos; Se
cretário - Sr. Ror>a)doGaseOl. 6. Ordem do Dia: Apredar as seguintes
matérias objeto da ordem do dia: (Oa captação, peta Companhia, de Cé
dula de Cródilo Bancário (^SCBt junto ao Banco Original('Captação'):
(li) a autorização á diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores,
para praticar todos e quaisquer atoa necessários e/ou convenientes à

por partldpaçSo física e votação prasendal davetõo apresentar os docu-

meritos exigidos nasededaCompanhia até30minutos antes dohorário
jnado para seu ínido. Os adonistas que decidirem partldpar remota
mente e votar por meb dlgiltaldeverão apresentar seus documentos prefarandabnente att as 12:00 horas do dia 07/10/2021, ou obrigatoriamente
até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos da /\s86mblela, mediante

protocob digital por correio eletrãnfco, aos cuidados do Jurídico FaberCsstell. pare o seguinte endereço: reiadonlstasiSitaber-casten.eom.br. Os

adonistas pessoa física deverão apresentar documento de Identídede orii com fbb (Carteira de Identidade, Carteira Nadonal de Habilitação,

Passaporte ou Carteiras da Identificaçãa expedidas por Cortselios de

reallúção dacaptação; e (III) a ratificação datodos e qu(
praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para

RscaéaçSo Proflsslond). Quanb aosadonistas pessoa Jurídica, seus

a realzação da captação. 6. Deiberaçõea: Iniciadaa reunião, depofedo

representantes, além da documentação supracitada, deverão apresentar
os documentos sodetártos e mandatos que demonstrem a representação

exame e da discussão das matérias, os membros do Conseho de Admi

1.2. Nos termos da IN DREI n" 79/2020, a Assembléia será resGzada

de modo eemlpreienelal com posslbllidacíe de partidpação a votação
3e partidpdção remota e votação digital durante o Conclsve por meb
do sistema eletrénico *Zoom*.Os Adordstaa que desejarem partldpar das

Assembléias de forma remota deverão manifestar sua op^ medianfe
envio de e-mall para o endereço reladonl6ta8(Sifaber-casten.(X]m.br.preferendalmente, até às 12h00m!n. do dia 07/10/2021, ou obrigatoriamente,
até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos, para o qual também

rãoencaminhados osdocumentos deIdentificado e representação. Sem

nistração da Companhia, por unanimidade dos presentes, sem qualquer

restritoouressalva, defiberaram oquanto segue; 6.1. Aprovar a capta
ção de Cédula de Crédito Bancário ('CCB') Junto ao Banco Originalno
vabr da R$ 20.000.000,00.62. Autorizarà tfratorla da Companhia, ou
aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos, bem como
celebrar todos a quaisquer documentoa, necessários a/ou convenientes
à realização da Captação. 6.3. Ratificartodos e quaisquer atoa já pratica
dos pela diretoria da Companhia, ou por aeus procuradores, para a rea

Barbosa Leonardoa e Secretário: Ronaldo CaseBI, Conser

do sistema petos adonistas. A partidpação da Assembléia, bem como o
exercido do direito de voto nas dellberaç&es das matérias constantes da
ordem do dia serão reafizados por meio físico, ae o adonistas preferir
comparecer presencialmente na sede da Companhia no momento da re
alização da /^ssemblela, ou por meio da utílizaçõo do sistema eletrônico,
se o adonista preferir partidpar remotamente. O sistema eietrônlco. nos
termos da IN DREI n" 79/2020, também assegurará: (1)e segurança, a
confiablldade e a bansparénda da Assembléia; (D)o registro da preserv

taa: Ricardo Barbosa Leonardoa, Fernando Ihdeu Perez, Andriel José

dos adonistas; (vt)a gravação Integralda assembléia; (vil)a partidpação
de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembléia e
«as cuja partidpação aeja obrigatória;o (viii) a posslbüdade de co
municação entre adonistas. São Carlos, 08/10/2021. Mtrceb Barreiros

Beber, Dartiel Citron, Mareei Sapir, Ronaldo CaseDI. Confere com a origi

nal lavrada em livropróprio.São Paub, 30 de setembro de 2020. Mesa:
Ricardo Bartx>sa Leonardos - Presidente; Ronaldo CaselD - Secretário.
JUCESP n' 434.636/20-5 em 15/10/2020. Qlsela Simlema Ceschln -

Secretária Geral

=

lACrr Soluções Tecnológicas S.A.=

^^FIABE EMPREENDIMENTOSTTDAT1
132, Parte, Santana da Pamalba, SP, CEP 06516-300.2. Presença: Os

sô^s coCslas que representam 100% docapital sodaj, a saberRER Env
preendlmerrtos Ltd*., sociedade empresária de responsabíDdade Pmitada, com sede na Praça San Martin,56,

P-04, Praia do Canto, Estado

do ES, CEP 29055-170, CNPJ 06.900.e37/0001-73, com Btos constitutivos

arquirâdos naJUCEES 32201114654 em04/05/2004, neste atorepreserv

tada por seu sédo e diretor Gllb^o CIpríano, RG 1S7.667-SSP/ES e
CPF 201.837.637-34, e LLVEmpieendlmsntos Lida., sodedade empr^
sária de responsabilidade Cmitada,com sede na Av.Constran, 132, Parte,
Santana de Pamalba, SP, CEP 06516-300, CNPJ 04253.790/0001-76,

com atos constitutfws arquivados na JUCESP 3521672368-3 em
22/01^001, neste ato representada por aeus diretores Breno Leme As-

prlno Neto. RQ 24.121.266-2-SSP/SP e CPF 182.711.76&57 e Thomas
Otto Huetbr, RG 13.662.652-X-8SP/SP e CPF 130.^.006-08, ambos
domiciliados na Av.Constran, 132, Santana de Pamalba, SP, CEP 0651&
300.3. Mesa Dirigente: Thomas Otto Hueller - Presidente e Glirerto
CIpríano• Secretário.4, Ordem do Olc 4,1) Reduçôodo capitalsodal em
R$ 46.900.000,00 passando Ocapital eodal dos atuais RS 66.700.000,00
para R$ 39200.000,00, com a conseqüente redução do número de cotas
societárias, para melhor adequação ao objeto da Sodedade, nos termos
do artigo 1.062, II,da Lei 10.406/2002.42) Outros assuntos correlatados.

Luiz Carlos Paiva Teixeira; Secretário • Juscemar Carios Tessaro. Ordem

do Dle: (1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e
votação do parecer do Conselho de Administração sobre o relatórioda
administração, balanço patrimonial e demonstração de contas da Diretoria
e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao enrcldo sodal
encerrado em 31A2/2020; (2) Destinação dos resultados do ejrercldo findo
em 31/12/2020 e distribuição de dividendos. DoIlbereçOee: (1) Foram to
madas as contas dos administradores que, após examinadas, discutidas,
foramaprovadas aem reservas, juntamente com o parecer do Conseho de

Admlnl^çêo, os relatórios da diretoria, o ba]ar)ço patiimoitial e demais

demonstrações financeiras referentes eo exercido soda] encerrado em
31/12/2020, pubfcados no dia 27 de ebril de 2021, no Diário Ofida] do
Estado de SSo Paub, na página 91, a no dia 27 da abril de 2021 no perió
dico DiárioComercial, na página 22, a que ficaram à disposição doa ado

nistas noprazo bga]; (2)Ato contínuo, diante daconstata^ dequea

sociedade apurou lucrolíquidono exercido no vabr de R$ 11.085.000,00
(onzamlDiOes e oitentae dnco milReais] os adonistas deliberaramdistri
buirdividendosde R$ 5842.600,00 (cinoomilhões, quinhentos e quarenta
e dois mile quinhentos Reais) conforme aprovado peb Conselho de Admi
nistração. Encerramento: Não havendo outro assunto a tratar, a assem
bléiafoiencerrada para a lavratura daata ata, que foilida e achada confor^
me com as deiberações aprovadas, sendo então assinada por todos oi

presentes. Aseincturu: Presidente: LuizCarios PaivaTsbralra;Secretário:

5, Dtllbertçõet: Submetidos aos assuntosconstantesda ordemdo diaà

Juscemar Carios Tessaro; /Ldonlstea: Luiz Carios Paiva Tbbceira, Elana

discussão o, togo depois a votação^ os presentes, à unanimidade, delibe

Aparocida de ^rla Ibtxeira, Juscemar Carios Tessaro e Lardosa

Investments B.V. Esta é uma ^la fiel da Ata da Assembbla lavrada em

capital social dos atuais R$ 86.700200,00, para RI 39200.000,00: nos
termos do artigo 1082, Indso II,da Lei 10.406^002, para adequação ao
objeto da Sodedade, os aódos cotistas •provam a redução do capitai da
Sodedade no montante da R$ 46200.000,00 passando o capital sodal da

Tbixeira - Presldents; Juscemar Carlos Tbssaro • Secretário. Aelonletu:
Luiz Carlos Paiva Teixeira; Juscemar Cerioa Tessaro; Blana Aparedda de

ram: 5.1) Redução docapital social wnRI48.900200,00 psMsndo o

Sodedade dos atuais R$ 68.700.000,00. divididos em 17.740 cotas r» va-

bf nominal da R$ 5.000,00 para R$ 39.600.000,00, divididos em 7.960
cotas, no vabr nominal de R$ 6.000,00 cada uma, com o conseqüente
cancelamento de 9.780 ootas eodals. 52) Outros assuntos corretata-

a. Comprovante da titularidade dasações de eml^ãoda Companhia,

expedido por Instituição financeira escrituradora e/ou agente de custodia
com até 2 (dois) dias da antecedência da data de redlzação da Assenvb. Caso o adonista seja representado por pro^rador, deverá aer

apresentado Instrumentode mandato quando da assinatura do Livroda
Presença dos /Ldonistas, devendo-te observar o disposto no parágrafo
1>do artigo 126, da Le]n*6.404/76. InetrucBei Eaoeclili; Os adonis

tas deverão apresentar, odldonalmente, quando da assinatura doUvro
de Presença de Adonistas, os documentos Datadosababo: - Adonistas
Pessoas Físicas:• Documento de Identificação comfoto(RG.RNE,CNH
ou, ainda, carteiras de daase profissional oficialmente reconhecidas).
torgando poderes de representação (ala de eleição dos diretores, ata
de eleição dos membros do conselho de administração, se houver, e/
ou procuração). - Rmdos de investimento:• Cópia autenticada do regu
lamento consoDdado do fundo e do eatatirto ou contrato social do seu

administrador, além da documentação societária outorgando poderes de

representação (ata da eleição doa diretoroa, ata de eleição doe membres do conseOto de administração, se houver, e/ou procuração).Toda
documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembíelâ Gera] Ordinária e Extraordinária encontra-ea h disposição dos
^onlstas na cede da Companhia e naa páginas ebtrônlcas da CVM.
São Paub, dia 29 de setembro de 2021. Mareot Navalas - Presidenta
do CcnsoDio de Administração.

Data, Hora • Local: 28 de abril de 2021, às 10hOO, na sede da Socledada

nistas, Comrocaçio: As formaldades estipuladas no artigo 124 da Le!
6.404/76 ficam dispensadas, uma vez que os acionistas representantes do
total do capital eoclal da Sociedade estão presentes. Mesa; Presidente -

1. Horário e Local: às 13:00h, na sede aoda] situada na Av. Consiran,

Lei n* 6/404/76. Os acionistas deverão apresentar, quando da assinatu

ra do Uvro de F^esença de /Ldonlstas, os documentos listados abaixo,
além daquebs Indicados no Item da Instruções Espedals deste sdttat

na cidade de São Josá dos Campos, Estado de São Paub, no CEV- Cen

(30/09,01 e 02/10)

CNPJnBOr.OSO,611/OOl}t-«3;NJRE352j94»001
Ata ao Roumáo aos Socios Quoatiai, Reaiiaaa em 3Q/t)8/202i,

amrcíclos sociais findos em 31 de dezembro ds 2019 e 31 de dezembro

de 2020, respectivamertte;3. A eleição dos administradores da Compa
nhia. Inatfuçõoa Garali: Poderão participar da Aasemblola ora conv^
cada os titulares de ações emitidas pela Companhia e escrituradas em
seu nome na Instituição financeira depositária reaportoávei peb serviço
de ações escriturais da Companhia, consoante dispõe o artigo 126 da

CNPJ/MFn*56.635.676/0001-28 - NIRE:3530045244-6
>Atà ctaAssembléia Qsral Ordinária RealzadA*m2a.ile Abnl da 202t

tro Empresarial do Vale, prédb de n" 4 - Ala A • Rodovia Pre^denle Dutra,
Km 154,7 - Bairro Rio Comprido. Quõnim: Acbnlstas representando o to
tal do capital sodal, conforme comprovado pela Lista de Presença de Acio

de CarvalhoTabacchI- DiretorPresidente.

cios sociais encenados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro

de 2020, respectivamente: 2. Destinação dos resultados apurados nos

social ou contrato social consoDdado e da documentação sodetárla ou

RD://awfe1AWFC&2020taf}a.teber.<iasten.com.br/areaftp/aQfl2021awfc

ça doa adonistaa a doa respectivos votos; (ilí)a preservação do direito

QTOB(IO da reunião: 913 0626 1684, eenha de acesso: e4E6jE), para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.Aprovação das Demonstra
ções Rnancelias e do Relatório da Administração relativos aos exerci-

- AÍdonlstas Pessoas Jurídicas: • Cópia autentboda do último estatuto

t^as as Informações necessárias e sufidentes para acesso e utIDzação

de partidpação a distãnda do adonista durante todo a Assembléia; (Iv)
esiblildade de visualização de documentos apresentados durante a
/Vssembbla; (v) a posslbüdade de a mesa receber manifestações escritas

7QQm,ua/l/fl13Q8gB16847pwd,QWJfi7TZIdHZ2enN6SQDud2doVExi

lização daCaptação. 7,Encerramento, Levrature e Aprove^o daAta:
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente sta que,
achada conforme a aprovada, foi assinada. Mesa: Presldents: Ricardo

prejuízo do disposto adma, constam do seguinte endereço eletrénlco

Companhia Aberta
Edital de Convocação. Aaaemblola Qaril Ordinária
Ficam 08 senhores aclottistas de Longdis 8.A. ('Companhia') convoca
dos para se reunir em Assembléia Geral Ordinária{l^GC) a reabar-se,
em primeiraconvocação,no dia 29 da outubro 2021, ka 12:00 horas,
exclusivamente em ambiente virtuaL acessível através do Ink hbpídí

Dvro próprio.São José dos Campos, 26 de abril de 2021. LuizCarlos Paiva
Faria Teixeira; Lardosa Investmenta B.V.- p.p. Cícero Augusto OSveíra de
Alencar, Advogada Reaponaável: Glsela César Maldonedo - OAEUSP
136,166. JUCESP n" 452.637/21-1 em 20/09/2021. Qlsela Simlema

Ceschln • Secretária Geral.

EDITORA FTD S/A
NIRE N«35300034325-CNPJ n> 61.166.490/0001-57

Conselho de Administração
Extraio da Ata da Reunião do dia 16/06/2021 - 14h

Data: 16/06/2021. Horário: 14h.Loeal: Vldeoconferãnda (Team^^
crosofi),conformeedital de convocação, aob a prasldênda do '

Presidente,Ir.DettíoAfonso Balestrin, e aecretariadapor mirre'
losld de Castro, Q/^B/SP n' 106.977, para deDberação sobra ar"

dam do Dia: Declarar • compotl^dadiretoria daEdlioj
compoata por dlretoraa eatatutários, com os
por diretores com vínculo de emprego, regido
Leis do TtabaBio - CLT. Iniciando a reunião, o Presli

deDberaçãodo Conselho ds /Administração e foi
do a declaração da compeeiçlo da Diretoria da Edil
grada por 1) DIreteree Eitetutérioa; I) Com mandi
abrllS021 até abrlIS022: Diretor Pmsldflntfl; Delclo Afon
fator Vtea-Praaidflnta: DariO Bortollnf,

cobcou para
FTDS/

Babstrln,I2iz
Antonie

loilz RIoe dl Silva; 10Com mandato vigente de abriV2021
Diretor Geral: RJctidoTevares de Olvsira. 2} Dlrstorea

emprego- CLT; Comvíncubregido pelaCorwoDdação dasV

balho e prazo por tempo Indeterminado; Diretor Rnancelro:^

chartz Benke. Início em: 19/07/2021; Diretor daConteúdo e Negót^í
Cavube Dias Galas. Início em 01/07/2021; Diretor Comerdil: Aramía
tonin ria I it7 inido em 01/04/2019; Diretora Educacional, Platcformaa e

Serviços: CecfíianvAtveaFaltosa, (nído em 01/04/2019; Diretor de Peteoea e Cultura: Leandro Rgualm Nato, inícioem 04/01/2021; Diretor da
Operiçõee: Reginalcb Soares Damaaeeno. Inícioem 01/04/2019;Diretor
do TtanefonnaçiO Digital: RicardoBirtalMandaa da Fraitag. inicioem
03/06/2019; Diretor de Serviços Corporattvoe: Alfi^rfindífi da Qim Car
doso. Inído em 01/01/2021; Diretor da Procuradoria Jurídica: Bruno Orlosld do Castra inído em 04/01A2021; Diretor de Auditoria Interna, Ris

cos e CompIIance: Reneto Lara Pereira, inicio em 04/01/2021; Diretora
da Eitrstogie e htellgêncla da Negócios: Idathv Aparedda Pequeno
Munhoz. Inldo em 01/04/2019; DIrsiora de Marketing e Experitaela de
Cliente: Amanda Dl Nairio Fmahfina. início em 04/01/2021. Encenada a

ordem do dia e não havendo outros assuntos nem manifeotaçôea, foi en
cenada a reunião do Conselho da Administraçãa Aasinaturas: Presidente

do Conselho de Admlnbtiação:Ir.Deldo AfonsoBalestrine demais conse
lheiros. Superintendente: /LntonioLuiz Rios da SlVa. Secretário: Bruno Crbskl de Castro. "Certifico o registro sob o n* 464.370/21-6, em 24/09^021.
Glsela Simlema Cesdtln - Secretária Gerei da JUCESP*.

dcs:08 sótíos cotistas autorizam a diretoria a tomar todas as providências

! Indústrias Romí

adminlfttratfvaa para fazer cumprir a questão ora deliberada o aprovada
6. Encerramento: Nada mais havendo a batar, foi encerrada a reunião, da

qual se lavroua presente ata que foiOda aprovada e assinada. Santana de
Parnalba. (SP) 30/09/2021.aa) Thomas Otto Hucllar- Prsskigntee 011borto CIpríano - Secretárfo.Pela sócia RER Emproondlmcntoa Lida,
Gilberto CIpríano- Diretor. Pela sócia LLV Empreendimentoa Ltda,Bre
no Leme Asprino Neto s Thomaa Otto Hueller- Diretores.Confere com o
originallavradono fivro próprio,Santana de Pamalba (SP), 30/09/2021.
Thomas Otto Hueller - Presidente; Qlllwrto Clpriano - Secretário. RER
Empreendimentos Ltda. GilbertoClpriano.LLV Empreendimentos Lida.
- Breno Leme Asprino Neto / Thomas Otto Hueller. Visto do Advogado:
Marly Duarte Penne Uma Rodrlguee - 0AB/8P n° 146.712-3.

=

\

Con^anhlaAberta
^
Ata«fo RímpUodo Coitado d»Adm&ilatrtção n!L5Sa02ll_'.)

Indústrias RomISA (^mpanhla*), localizado na Rodovia Luís de Quei
roz (SP304),Km1418, Distrito Industrial Sul. CEP 13459-057,Santa Bár
bara (fOeste, Estado da São Paub. 2. Presenças: A mabrta dos Membros
do Conselho de Administração;Membros do Conselho Fiscal, AlfredoPar
reira Marques Flho e Clóvis Allton Madeira; Membros da Diretoria, Luiz
Cassíano Rendo Rosoien, Diretor Presidente e Rtalo Bart)antl Talar, Dire

tor Rnar>C8Íro, Administrativo e de Relações com Investidores. Reunião

realizada via^deoconfarônda nostermos doArtigo 24doEstatuto Sodal.
CNPJ/MF n" 04.959.156/0001-44 - NIRE 35.3.00414683

Rarratificaçflc da Ata da Aesemblola Gtral Ejdraordlnária
Por um equivoco, constou Incorretamente o Bno/2020como axerddo de
destinação dos Juros a Titulode Remuneração do Capital Pró^xb delibe
rado na/Vta de AGE realizada em 07/12/2020, erquivads perante a Juceap
em 18.122020 sob n* 539.654/20-6, fezendo-ee necessária a retiflcaçõo
daqueb ínstnjrrtento para fazer constar o exerdec correto de destina
ção e titulo de Remuneração do Capital Próprio daquela Ata o ano/2019.

Diante disso,noítsm5.1dequeb instrumento, juulãjaJãi *5./Aprovam
destinação dos Juros a TItutode Remuneração do Capital Próprio do
exarcfcio/2020, conforme faculta o artigo 9* da l.ei n* 9249/95, no valor
de R$ 1.744.375,00, sendo RS 261.656,00 devido ao Imposto de Renda,

totalizandoo valor liquidode RS 1/462.719,00,que será destinado ã cada
Bcbnlsta na proporção de sua participação no capita! sodal da sode
dade, sendo o vabr de RS 1234/499,00 pago eos adonistas, conforrrw
definiçãoda Diretoria e o saldo remanescente no valorde RS146220,00
creditado em fevor dos edonistas para futuro aumento de capital sodaL'

Lala-a»; '5.1Aprovam a destinado dosJuros a Tllido de Remunara-

çâo do Capitai Próprio do exercfclo/2019,conforme feculta o artigo 9*da
Lei n" 9249/95, tto vabr de RS 1.744.375, sendo R$ 261.656,00 devido
ao Impostode Renda, totalizandoo vabr liquidode RS 1.462.719,00,
que será destinado à cada adonista na proporção de sua partidpação
no capitalsodal da sodedade, sendo o vabr de RS 1.334/499,00 pago
aos adonistas, conforme definição da Diretoria e o saldo remanescente

novabr de RS1462^,00 creditado emfavordosadonistasparafuturo
aumento de capital sodal.' As demais deUbereções nflo alteradas peto
presente Instrumento são ratificadas e permanocomem plenovigor.São
Paub/SP, 10/09/2021. PabbAbIno Borba Cavalcanti: Presidente; Adria
no Roberto de Uma: Secretário. Jucesp n' 452.918/21-2 em sessão de
20/09/21.GlselaSimlemaCesdiln - SecretáriaGera).

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

1. Data, hora • focai: 14 de setembro de 2021. àa I0h30, na sede de

3. Meaa: /Vnérico Emílio RomI Neto - Presidente e Daniel AntonelD • Se

Inmetrics S.A.

VILA LEOPOLDINA

CNPJ • S6.720.42B/D0l4-ea/NlRE- 35.300.036.751

cretário.4. Deliberações: Examinadas as matérias constantes na Ordem
do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:
4.1, /^provaram, ad referendamda Aaaembbla Gera]Ordináriaque deli
berará aobra os resultados de 2021, a declaração de dMdendca Interme
diários,Imputadosaos dividendosobrigatóriosdo exercidode 2021, oriun
dos de lucros apurados no r semestre de 2021, no montarrte bruto de
R$ 16.666.602,06(R$ 0,23 poração), cujo pagamento será realizadono
dia 26/10/2021 aos adonistas Inscritos nos registros da Companhia em
20/09/2021, sem atualização monetária, observando-se que a partir do

21/09/2021 es eçõesdaCompanhia serãonegociadas currÃ^dendos, con
forme detalhado rwAviso aos Adonistas a ser divulgado neste dala,nos
termos do /Lrtigo 26, item 6, e 45, alínea V do Est^ufo Sodal e dos

Artigos 202 e 204 da Lei 6.404/76. 4.2. Aprovaram, ad referendam da
Assembléia Geral Ordinária que daEberará sobra os resuitados de 2021, a
distribuiçãoda juros sobra o capital próprio ('JCP'), a sarem Imputados
aos dividendos obrigatórios do exercido de 2021, no montante bruto de
R$ 9.533.409,86 (R$ 0,13 por ação), cujo pagamento será raaDzadoaté o
final do exarcido sodal de 2022, devendo a data ser fixada pela Diretoria

da Companhia, eos adonistas Inscritos nos registros da Companhia em
20/09/2021, aem atualização monetária, com a retenção de Imposto de
Renda, exceto para oe adonistas isentoa ou imunes na forma da legísbção, resultandoem JCP líquidosda RS 0,1105 por ação, ob8ervand>Be
que a partir da 21/09/2021 aa ações da Companhia serão negociadas
exlums, conformadetalhado no Avião aos Adonistas a ser divulgadones
ta data, nos tsnnos dos Artigos 26, Itens 13, e 45, alínea fo' do Estatuto
Sodal, ajustado nos termos dos Artigos 202 e 204 da Lei 6.404/76.
5, Encerramento: Esta ata foi lida. aprovada e assinada por todos oe
membros do Conselho de Administraçãoe peb secretário. Santa Bárbara
rfOeste, 14 de eetsmbro de 2021. Daniel AnteneU) - Secretário.
JUCESP n' 464.704/21-2 em 24/09^021. Qlsela Simlema Ceschln •
Secretária Geral.

S.A.
CNPJ/ME 29.414.779/m01-73 - NIRE 35300591265

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA• EDITALDE

CONVOCAÇÃO
Rcam convocadas os Senhores adonistas da VILA LEOPOLDINA

EMPREENDIMEbíTOS IMOBILIÁRIOS SA CCompanhla*), na íomia
prevista no Artigo124, da Leiif 6.404/1976, confomnealterada (^.81das
SA*), para se rmmirem em /^ssemblels Geral Extraordinária que se

reallúrá, emprimeira convocação, nodia05deoutubro de2021, terça-

feira, às 11h (onze horas), e, em segunda convocação, no dia 13 de

outubro de 2021, quarta^lra, 16h (dezesseis horas), por melo da
vldeoconferãnda, nos termos da Inatnjção Normativa DREI no 81, de 10

da junho de 2020, e do respectivo Manualde Registro da Sodedade
Anônima (*IN DREI61*). para examinar,discutire deDberar a respeitoda
seguinte Ordem do Dia: 1. deliberar sobre e remoção do Diretor Thonias

Neufeld;e 2. eleger novo Diretor.InformaçõesGerab: Informações,emrio
de documentos necessários á partidpação na AGE e dados de acesso

para omblorrte virtual devem ser requlsftedas peb e-mall
mi2rahl.abort@ltajo.com.br, conforme comunicação Já ernamlnhada a
todos 08 adonistas. ALBERT MIZRAHI (Diretor - VILA LEOPOLDINA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA)

HUJOMAISA& CO PARTICIPAÇÕES
LTDA.
CNPJ Tf 20812.130/0001-10 - NIRE 35229685357

REOUÇAO de CAPITAL
Declaramos a quem intsressar possa, que a empresa HUJOMAISA &

CO PARTICIPAÇÕES LTDA, Insoíta no CNPJ n" 20.612.130/0001-10
e NIRE 3S226685357, estabeledda na rea Monsenhor ArtonIo Pepe,

387 - Pq. Jabaquare - CEP: 04357-060 - São Paulo/SP, representada
peb sócio João FrartoiseoAmaro, Inscrito no CPF n* 039.104.151-72

promoverá a reduçãodovabr de seu CapitaiSodal atualmente de RS
91.063208,00 (noventa e um milhões,oitenta e trás mO, duzentos e oito
reais) para RS 32883206,00 (trintae dois milhões,quinhentos e ottwrta
e trôs ndi,duzentos e oito reais), em razão de ter sa tomado excessivo
em relação eo objeto sodal, de conformidade com o que estabetoce a
legislação vlgenta. São Paulo/SP, 06 de Setembro de 2021.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp

!»Prodesp

garante a autenticidade deste documento quandovisualizado diretamente no

d..-LR,.-n,o

I

astlnsdo

t

portal vvvvw.lmprensaoflciai.com.br

C13!a'mcrui

sexta-feira, 1 de outubro de 2021 às 05:06:20
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DEESTADO OASEGURANÇA PUBLICA
BAOMINISTRAÇÃO PENITENGIARIA::':

REGISTRO GERAU 3,-727.'475-5

INSTITUTO DEIDENTIFICAÇÃO-DO PARANA

DATA,DEèXPEDIÇto:=l1A)7/2016

NOME- ARAMIS ANTONIO DA LUZ

RG: 3.727.475-5

FIUIAÇAO; VWALDINO DA LUZ
MARIAISABEL SANTOS DA LUZ
NATURAUDADE:PALMfTAUPR

DOÔ ORIGEM-

•DATA DEiNASCIMENTO::06/09/19,84

COMARCA=PONTA GROSSA/PR, 1 OFICIO

1

C.CAS=12410,LIVRO=100B, F0LHA=6

CPF: 484 828Ô49-91

CURRlBArt-R .

taíSllPiS»
.assinaturaDO.DIBETOR

ASSINATURAXIO TITUCRR

^

LB N°Ti1WDE 29/08/83^1

CARTEIRADE IDENTIDADE

müAKIS JiNTONIO DA LUZ
yicètistíiiáNno^

[3727475 BESP/PR rWrKHUsai^nií-4d4.928.649-91

06/09/1964

VIVALDINO DA LUZ

MARIA IS/fflÊL SANTOS DA

luz"'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EDE SITUAÇÃO

NÚMERODE INSCRIÇÃO

61.186.490/0006-61

21/07/1966

CADASTRAL

FILIAL
NOME EMPRESARIAL

EDITORA FTD S A
PORTE

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DEMAIS

CÓDIGO EdescriçãoDA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

M

46.47-8-02 -Comércio atacadista de livros, jornais eoutras pubiicações (Dispensada )
CÓDIGO Edescrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada
NUMERO

LOGRADOURO

R SOLDADO LUiZ GONZAGA DAS ViRGENS
CEP

41.820-560

BAIRRO/DISTRITO

PiTUBA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

F!SCÁL@FTD.COM.BR

COMPLEMENTO

156
MUNICÍPIO

SALVADOR

TELEFONE

(71) 3414-558

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
04/10/2003

ATiVA

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

responsabilidade quanto àsatividades dispensadas.

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 11/03/2022 às 11:53:25 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: EDITORA FTD S A
CNPJ: 61.186.490/0001-57

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:58 do dia 22/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2022. —

Código de controle da certidão: 9E53.817E.78DA.D68A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações PGFN:

despacho fls.

80-81 PA 10136.674021.2021-17

AUTENTICIDADE

COr)ít!RlVSADA
FIávia RAiafalho dos Santos

VISTO

Assistente^Administrativo
Mat.: 5952

Voltar

Imprimir

tJ^ílXÃ CG&83ÔKrtíCifiííFÊDÊRSL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

61.186.490/0006-61

Razão Soda Editora ftd sa

Endereço:

RUA a 73 quadra 2 / pituba / salvador / ba / 41820-021

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022800205042048964
Informação obtida em 28/02/2022 14:48:40
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

AUTENTICIDADE

A^isteíwf^UflTlnistrativo
Wlaí.: 5952

VISTO

\Çg^/
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PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

EDITORA FTD S A

CNPJ:

61.186.490/0006-61

Certidão n°:

(MATRIZ E FILIAIS)

28938292/2021

Expedição: 22/09/2021, às 11:06:05
Validade:

20/03/2022 -

180

(cento e oitenta)

dias,

contados da data

de sua expedição.
Certifica-se que EDITORA FTD S A (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no
CNPJ sob o n° 61.186.490/0006-61, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2
(dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos

ou a

recolhimentos

determinados

em l e i ;

ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

AUTENTICIDADE

^

\/ "^3
\\
^

Assistente
Administrativo
Mat.; 5952

^

VISTO )
Dú^das e sugestões: cndt@tst.jus.br

^

Emissão: imimil 14:53

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20221013866

VISTO

RAZÃO SOCIAL

EDITORA FTDS A

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

000.363.738

61.186.490/0006-61

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

Esta certidão engioba todos os seus estabeiecimentos quanto à inexistência de débitos, inciusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Púbiica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

/
Emitida em 28/02/2022, conforme Portaria n® 918/99, sendo váiida por 60 dias, contados a partir da data de sua
,

.

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

AUTENTICIDADE
CONFlRWiADA

FláW^aqí^crclo^antos
AssistentVfOmtfflStrativo
Mat.. 5952

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 00.397/001-90
CNPJ: 61.186.490/0006-61

Contribuinte;

EDITORA FTD S/A

Endereço:

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, N° 156
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-560

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 09:03:31 horas do dia 21/12/2021.
Válida até dia 19/06/2022.

x

Código de controle da certidão:

96CF.E13B.DFBB.F189.76F9.BDC0.56A0.0A26

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Mxmicipal da Fazenda, no endereço

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e suaautenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

autenticidade
mriwada

YISTO

FIávia Ramclho dos Santos
Assistente Administrativo
Mat.: 5952

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: EDITORA FTD S A
CNPJ: 61.186.490/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judiciai que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:10 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2022. /
Código de controle da certidão: C820.53BE.AA22.728A.
Qualquer rasura ou emenda inválidará este documéhto.

autenticidade
CONiTnüIllADA
FIávia Ramálfte-ílQS-S^tos
Assistente Administrativo
Mat.: 5952
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JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

EDITORA FTD S A

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ:

61.186.490/0001-57

Certidão n°: 8626028/2022 /
Expedição: 16/03/2022, às 09:50:36
Validade: 12/09/2022 de sua expedição.

180

(cento e oitenta)

dias,

contados da data

Certifica-se que EDITORA FTD S A (MATRIZ E FILIAIS),
CNPJ sob o
Banco

n°

61.186.490/0001-57,

Nacional

de

Devedores

inscrito (a)

no

NÃO CONSTA como inadimplente no

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts.

642-A e

883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

f

Do

Banco

Nacional

necessários

à

de

Devedores

identificação

das

Trabalhistas

pessoas

constam

naturais

e

os

dados

jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a

recolhimentos determinados em lei;

ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

autenticidade

CqNFJRMADA

Flávia^Rãéa^jjí/s Santos
Assistente Aaministrativo
Mat.: 5952
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Diário Oficial do

Sexta-feira
17 de Dezembro de 2021
5-Ano -NMOgy

Dias d"Ávjla

município

]^! IIIO (). K 1li i-lo

Dias cl'Ávila

MUNICÍPiO

DIASD'ÁVILA
,

M

PREFEITURA MuNiCÍPAL

wsto

í

V

PORTARIA SEDUC N" 052/2021
OE 17 DE DEZEMBRO DE 2023

ASECRETÁRIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO da Pretoltura Municipal de Dias D'Áviia, Estado da Bahia, som baso
no Parágrafo Único. Anigo 1°, do Decreto Municipal n" 1,329, de 08.07,2013,
- rESOUke;

V:.::;, -.

Artl® •Constituir COMISSÃO ESPECIAL, com efaito retroatlvoia 06/12/2021, conforme Artigo 73°, Inciso li. da
Lei n° 8656/1993. para atuarem como responsáveis pelo acompanHamento e flsoallzaçào, bem como
atestarem Notas Fiscais, aa comratos firmsoos com esta Prefeitura Municipal do Dias DÁvlla-BA.
SERVIláORESTpiARES

|

i

•flávia'Ramalho dos Santos

i

-LindiansídaSllvaiMíranda Ferreira

| 23152

Coiírdenador D/i

i 23154,. :Ge rente - D/l

•: •rania=dos-SantosSispo
SERVIDORES SUPLENTES:

CARGO

,Aux,-Admlnl8tratlvo

MAffRj

.

Leoriioê^Oliveira dos Santos

23149

Rosalvo Lucas Fernandsz Rlho

23357

Rosenete deAlmeida Neves

i 4857, ,

CARGO

Assessor A-A/i
Coordenador D/l
Of. Ser\. Gerais

Art 2° •Esta Portaria entra em vigor na data desua publicação.

Dias D'^Ávlla, 17 de Dezambro.de 2021

OORk

.y»—

VARIA'hERMIN a ShMPAIO SOLZA
Sooretanj ivíunioipu'• ScDLC

'vC—--C.

iWã M.FerreiaifP

Linnnn

*

i
<ÍêM§smSí9Si

-r i _:

p«^teTrêsPoaara,çm"-L»!,i,a —

ShDUC SEClf-alA
3501
SbDUC
M,r.'Cl»AL DE £D-CAÇA0

Cê?"^8jÕ^0 - 0'SÍDA' s-31 " FOTVfa* l")

<'-Mj"
'

I

'4

,'-v: 1

DigllateAílD com ComScanfVdi

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TSVP3NW3M2SKMHVS280RGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

J>

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
4-Ano -N°1751

Dias d^Avila

Diário Oficial do

município

DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito

VISTO
DECRETO N° 1.775/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

"Designa Comissão Permanente de Licitação no
âmbito da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, Estado da Bahia, ALBERTO
PEREIRA CASTRO, com fulcro na Constituição Federal e no inciso VII, do art, 73 da Lei
Orgânica do Município e pelo quanto dispõe o art. 51 da Lei 8.666/93 e,
DECRETA

Art. 1°. Designar os servidores abaixo nomeados para, sob a presidência da primeira, compor a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, do
Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.

TITULARES:

Karynne França Dórea

matrícula: 23352

FIávia Cardinali Almeida da Silva

matrícula: 4550

Paulo César Santana Santos

matricula: 2860

Prefeitura Municipal de Dias DÁvila
AUTENTíGIDADE CONFIRM, \DA

SUPLENTES:

Michelle dos Santos Cardoso Costa

matricula: 23047

Diltomar Bacelar de Santana

matricula: 2607

Carla Andrade Câmara

matricula: 2249 ^ Andréa SiTIÕo'^
Servidora

PrefeituidWiuuQeb.asi
Art. 2°. Ficam os órgãos componentes da estrutura da Administração Direta e Indireta do
Município encarregados de assessorar tecnicamente a COPEL sempre que se fizer necessário.
Art. 3°. A Comissão Permanente de Licitação nomeada por esta Portaria ficará responsável pelo
acompanhamento dos processes licitatórios.
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALBERTO PEREIRA CASTRO

Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GU4RMQN+DZLMXLQYDNI9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

iyk?—

0^

Voltar

Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:

61.186.490/0006-61

Razão Social: editora ftd sa

Endereço:

RUa a 73 quadra 2 / pituba / salvador / ba / 41820-021

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade: 19/03/2022 a 17/04/2022 '

Certificação Número: 2022031900502781671618 /
Informação obtida em 30/03/2022 14:36:33

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

Prefeitura Municipal de Dias D'A ,
autenticidade CONFIRí"'

DIASD'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

Dias d'Ávila, 30demarço de2022.

A
PROJUR.

Solicitamos junto a esta douta casa, parecer conclusivo quanto a INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO, cujo objeto é a Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Kit
de livro paradidática-FILOSOFIA E VIDA para atender os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino
Fundamental Anos Finais que serão utilizados na rede pública municipal de ensino de Dias
d'Avila. Após, votem-nos os autos para adoção das medidas subsequentes.

Limitado ao exposto, reiteramos protesto de apreço e distinta consideração.

Cordialmente,

Andréa Simões da Silva
COPEL

CNPJ; N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP; 42.850-000, Dias D'Ávila / Bahia.

DIASD'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
MINUTA

DE

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE
DIAS
D'ÁVILA
E
A
EMPRESA XXXXXXXX.

CONTRATO N" XXXX/2022

O município de dias D'AVILA - BAHIA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no

CNPJ n°. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J. C. Tabireza, n° 37 - Centro, Dias d'Ávila,
CEP 42.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXX, maior,

brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o n° XXXXXXXX, residente nesta Cidade deDias d'Ávila - Bahia,
com interveníência da Secretário(a) Municipal de Educação, Sr^. XXXXXXX, brasileira, inscrita no
CPF sob n° XXXXXXXXXde agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado a
empresa EDITORA FTD S/ A com endereço à Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens n° 156, Pituba,
Salvador/BA, CEP: 41.820-560., inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXX, neste ato representado pela
Sr^ XXXXXXX, brasileira, portadora do RG n° XXXXXXXX SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°
XXXXXX a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado
pelo despacho constante no Processo Administrativo n° XXXX/2022, Inexigibilidade de Licitação n°
XXX/2022, com fulcro no art. 25, caput e inciso I, c/c art. 3° da Lei 8.666/93, diploma que as partes se
sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na proposta apresentada pela
empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Kit livro paradidática-FILOSOFIA E
VIDA para atender os alunos de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental Anos Finais que serão utilizados na

rede pública municipal de ensino de Dias D'Ávila, conforme especificações constantes no Termo de
Referência e na proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor do presente Contrato é de RS XXXXXX ÍXXXXXXXXL conforme listagem a seguir:
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Coleção Filosofia e Vida volume 6 6° ano - Ed. FTD

2

Coleção Filosofia e Vida volume 7 T ano Ed. FTD

3

Coleção Filosofia e Vida volume 8 8® ano Ed. FTD

4

Coleção Filosofia e Vida volume 9 9® ano Ed. FTD
TOTAL GERAL

QUANT.

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

320

RSXXXXX

RSXXXX

320

RSXXXX

RSXXXXX

320

RSXXXX

RSXXXX

320

R$XXX

RSXXXX

1.280

R$XXXXXXXX

2.2. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Município deDias d'Ávila, após o
efetivo recebimento do objeto, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota fiscal, que deverá ser
atestada por funcionário responsável;
2.3. Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme
legislação em vigor;
2.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação
do documento em questão, corrigido e atestado;

ssT DIASD'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

2.5. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre o
objeto do contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
2.6. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou
criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste
contrato, na forma da Lei;

2.7. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por produtos/serviços
adicionais que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo;

2.8. O Município de Dias d'Ávila reserva-se ao direito de suspender o pagamento se a
prestação/fornecimento não estiver de acordo com as especificações constantes no Processo
Administrativo n° XXX/2022, seus anexos e na proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1 A vigência deste contrato será a partir da assinatura deste Contrato, até o dia 31 de Dezembro de 2022;
4.2 Poderá este contrato sofrer aditamento, mediante termo aditivo, de acordo com o art. 57 da Lei Federal
8.666/93 e demais dispositivos aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à
conta da seguinte Dotação:

Órgão/Unidade: XX/XXXX;
Atividade: XXXXXXXX;

Elemento de Despesa: XXXXXXX;
Snb-elemento: XXXXXXX;
Fonte de Recursos: XXXXX.

CLÁUSULA SEXTA -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega
dos produtos objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja
culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e

escrita da CONTRATÁNTE;
6.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
6.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;

6.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e a
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou

interrupção do fornecimento contratado, independente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito

ou forçamaior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a
sua ocorrência;

6.5. Manter durantetoda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
6.6. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;

6.7. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
6.8. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

6.9. Responsabiliza-se por todos e qualquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal,
Estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da
execução do presente contrato;

DIASD'AVILA
^

PREFEITURA MUNICIPAL

6.10. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos produtos;

6.11. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com alegislação, contendo descriçãopos^odutos. indica
de sua quantidade, preço unitário evalor total;
I yXSTCr
6.12. Efetuar a entrega do material de acordo com as especificações e demais ojndições estipuladas
Termo de Referência;

6.13 O prazo para fornecimento dos materiais será de 15(Quinze) dias após a eí
fornecimento da Secretaria de Educação - SEDUC.
6.14. Não será definitivamente recebido e, consequentemente, será colocado à disposição do
fornecedor, o objeto que não for compatível com as características exigidas no Termo de
Referência, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha para troca sem qualquer
ônus ao Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
7.1. Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como
renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o objeto contratado,
dentro das normas do Contrato a ser assinado com base neste objeto;
8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigências do Contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais
fornecidos em desacordo;

8.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de
execução do objeto, fixando prazo para sua correção;
8.4. Prestar informações e esclarecimentos necessários à realização deste objeto;
8.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado por servidores especialmente designados (se
necessário);
8.6. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato;

8.7. Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando- as quando
inexatas ou incorretas.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1. Fica estabelecido que a CONTRATADAnão transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, a execução
do objeto do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços especializados, se for o caso, as quais
serão previamente submetidas à fiscalização para autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
10.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou
nos prazos parciais das Ordens de Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,
limitadas a 20% do valor da fatura;

c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas
reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.

10.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
10.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando fioistrar os objetivos do contrato, no
âmbito da Administração Pública Municipal.
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10.1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato,
causado à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecido^ no
10% a 20%;

b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e
Administração: multa de 10% a 20%;

c) fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos dèTetérência, que
apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10%) a 20%;
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 10.1.3 e 10.1.4;
10.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta;
10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
10.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICIPAL

DEDIAS DÁVILA;
10.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente;
10.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato;

10.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICÍPIO DE
DIAS D'ÁVILA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 10.1.1, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas;
10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as conseqüências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e
neste contrato;

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
direito à prévia e ampla defesa;
11.3. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do que tiver
sido efetivamente fornecido e aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA

12.1. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central do Município de Dia d'Ávila, situado à
Rua Valter Seixas s/n°. Centro, Dias d'Ávila/BA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
13.1. A Fiscalização e Gerenciamento do presente Contrato serão feita da seguinte forma:
11.1.1. DO GERENCIAMENTO - Será responsável pelo gerenciamento do Contrato a Gerência
Administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

13.1.2. DA FISCALIZAÇÃO - Será responsável pela fiscalização do Contrato a Gerência Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação
13.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a dada
da devolução e a da reapresentação;
13.3. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

^
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERENCIA E A
PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
14.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da Contratada, constante no Processo
Administrativo n° XXX/2022;

14.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
15.1.0 MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, bem como pelas
despesas provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execução do objeto da presente

contratação, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA;
15.2.0 MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA não será responsável por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, ou por qualquer dano
material e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenização a estes em decorrência dos seus atos,
de seus empregados, propostos ou subordinados;
15.3. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Dias d'Ávila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 05 (cinco) vias e igual
teor.

Dias d'Ávila - BA,

de XXXXXXX de 2022.

município de dias D'AVILA
xxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
xxxxxxxxxxxxxxxxx

INTERVENIENTE

xxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA
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PARECER DA PROJUR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 958/2022

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA

ORGÃO: SEDUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAS D"ÁVILA/BA
SECRETÁRIA: MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA

ASSUNTO: Tratam-se os presentes autos administrativos quanto a possibilidade de contratação direta, por

"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO", de empresa especializada para fornecimento de "LIVROS
PARADIDÀTICO - FILOSOFIA E VIDA", para atender os alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental anos
finais que serão utilizados na rede pública municipal de ensino de Dias d'Avlia, nos termos da Cl da SEDUC
n° 053/2022, datado de 07/03/2022 e do Processo Administrativo n° 958/2022, datado de 07/03/2022.
PARECER JURÍDICO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CARTA DE EXCLUSIVIDADE

EMENTA:
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CARTA DE EXCLUSIVIDADE.
PREVISÃO LEGAL. EMPRESA AUTORIZADA E QUALIFICADA A

DISTRIBUIR E COMERCIALIZAR A OBRA. EDITORA. AQUISIÇÃO DE
LIVROS PARADIDÃTICOS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO

VISTO

Cg^

MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO DENOTADA PELA
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS
DO ART. 25, INCISO I, C/C ART. 3° DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PODER discricionário CONFERIDO POR LEI. LEGALIDADE
CONSTITUCIONAL ART. 37, CAPUT E INCISO XXI DA CF/1988. ART.

3°, INCISO I DA LEI 9.394/96 (LDB)
I - RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos administrativos quanto a possibilidade de contratação direta, por

"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO", de empresa especializada para fornecimento de "LIVROS
PARADIDÃTICO - FILOSOFIA E VIDA", para atender os alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental anos
finais que serão utilizados na rede pública municipal de ensino de Dias d'Ãvila, nos termos da Cl da SEDUC
n° 053/2022, datado de 07/03/2022 e do Processo Administrativo n° 958/2022, datado de 07/03/2022.

Ajustificativa se dá pelo fato de que rede pública do Município de Dias d'Ãvila, apresentar em sua
grade curricular do Ensino Fundamental Anos Finas do 6° ao 9° ano a Disciplina de Princípios Filosóficos e
Sociológicos (PFS),com carga horária de 02 (duas) horas/aulas semanais em todas as turmas, das 06 (seis)
escolas que oferecem essa modalidade: Colégio Municipal Laura Folly, Escola Municipal Padre Camilo
Torrend, Escola Municipal Professora Altair da Costa Lima, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade,
Colégio Municipal Normélio Moura da Costa e Escola Municipal Professora Anfrísia Santiago.
Constituição Federal de 1988 em seu art. 208 determinar que é dever do Estado (União, Estado
e Municípios) com a educação e efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade (Inciso IV) e atendimento ao educando no ensino fundamental, através
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
(inciso VII). Já o artigo 3° Inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional 9.394/96 (LDB), traz
como um dos princípios do ensino a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola.

A SEDUC, compreende ainda, que este material dará suporte pedagógico ao desenvolvimento de
novas habilidades e embasará a parte teórica e imageticamente novas aprendizagens nos estudantes que
serão o público alvo dessa ação. Por tais razões, as leituras em meios tecnoiógicos digitais, oportuniza os
estudantes da rede pública de ensino.
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Ademais, a EDITORA FTD, possui "CARTA DE EXCLUSIVIDADE", no fornecimento de produto
a ser adquirido, conforme Termo de Referência em anexo, o que ensejaria a inexigibilidade da licitação, com
fulcro no art. 25, inciso I da Lei n° 8.666/93.

O valor estimado para a contratação disponibilizado pela Municipalidade conforme indicado na Cl
n° 052/2022 e no termo de referência foi de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

As despesas decorrentes do contrato a ser firmado correrão à conta das seguintes dotações
orçamentária:

ÓRGÃO/UNIDADE: 08/801 - Secretaria Municipal de Educação; Atividade: 12.361.0003.2.034
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 339030 - Material de
Consumo; Subelemento: 99 - Material de Consumo - Outros; Fonte de Recursos: 540000- Transferências
FUNDEB.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos: Processo Administrativo sob n°
958/2022 datado de 07/03/2022; Cl n° 053/2022; SDs n° 144/2022 datado de 07/03/2022; Termo de Referência;
Anexo do Quantitativo; Justificativa Livro Paradidático FILOSOFIA E VIDA - EDITORA FTD; Anexo Descritivo

e Quantitativo; Proposta Comercial da FTD; Declaração de Exclusividade; Atos Constitutivos da Empresa, Doe.
do Representante Legal e Certidões Negativas de Débitos; Laudo de Avaliação; Atestado de Exclusividade

para Editora ISBN (Validade 21/09/2022); Portaria Seduc 062/2021 (Fiscal do Contrato); Decreto n°
1.692/2021; Minuta do Contrato de Fornecimento; Ofício da Copei e Parecer Jurídico da Procuradoria.
Era o que havia a relatar. Passa-se à análise jurídica da questão.
II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente,
os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe, incumbindo
a este advogado que a esta subscreve se manifestar sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo
adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados pela Administração, nem analisar aspectos de
natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Ademais, analisando juridicamente a questão posta, mister assinalar que à administração só é
dado o direito de agir de acordo com o determinado pela Lei. Este é o principal corolário do princípio da
legalidade e "constitui um das principais garantias de respeito aos direitos individuais" (Di Pietro, 1999,
p.67).

Neste ponto, observando-se o princípio da legalidade, encontra-se assentado no Direito
Administrativo Brasileiro, que a regra geral vigente para a aquisição de bens ou a contratação de serviços por

parte da Administração Pública, passa pela obrigatoriedade de licitação, COM AS EXCEÇÕES
ESPECIFICADAS NA LEGISLAÇÃO, como se vê da leitura do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, que
dispõe:
Art. 37 - omissis;

(...)

XXI - RESSALVADOS 08 CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLAÇÃO, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure

VISTO

igualdade de condições a todos os concorrentes, com ciáusulas que estabeleçam obrigações

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis á garantia do
cumprimento das obrigações".

ssím, temos o art. 25,1 da Lei 8.666/93:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciai exciusivo. vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exciusividade ser feita através de
atestado fornecido peio órgão de registro do comércio do iocai em que se reaiizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, peio Sindicato, Federação ou Confederação Patronal,
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Çü

rt. 3° da Lei referida, assim prevê:
Art.S". A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

A Constituição, bem como todo o arcabouço normativo infraconstitucional regente à matéria, faz
presumir que a meihor contratação para a administração púbiica, será obtida através de um procedimento
licitatório. Entretanto, admite expiicitamente a possibilidade de determinadas circunstâncias causarem o
afastamento desta presunção, como ocorre nos casos de dispensa e ínexlqibiildade.
O jurisconsuito Marçal Justen Filho discorre que a inexigibilidade não reflete propriamente um
juízo sobre conveniência ou inconveniência da licitação. Ao tratar da inexigibiiidade, a lei se baseia em uma
estimativa acerca da inutiiidade da licitação. Essa inutilidade derivará da ausência de critérios objetivos de
julgamento que possam embasar a decisão acerca da proposta mais vantajosa. Essa circunstância acarreta a
ausência de perspectiva de obtenção uma contratação adequada através do processo competitivo licitatório.
Ou seja, a contratação direta, passa por uma necessidade específica da administração, tratando-se de uma
exceção ao princípio da iicitação, de onde decorre uma "inviabilidade de competição" denotada pela
"singularidade dos serviços e notória especiaiização", ou seja, empresa ou representante comerciai
exciusivo. conforme o caso do inciso i do art. 25 da Lei 8.666/93.

Esta singularidade se manifesta nas mais diversas situações, sendo reievante a análise de cada
caso para que avaliadas as "particularidades especificas", na hipótese factual específica, com a sobriedade
que tais momentos demanda, identificar-se a "singularidade" como elemento que sobressai e, portanto, o torna
especiai. Neste contexto, é notório que a Administração Pública Municipal outorga motivação ao ato
administrativo em comento, invocando o interesse púbiico, a "conveniência e a oportunidade da contratação
soiicitada."

No que se refere ao Princípio da Economicidade, tem-se que, em virtude da singuiaridade do
serviço, bem como da notória especialização da empresa a ser contratada para prestação dos serviços,
comprova-se pelos critérios da tecnicidade mensurada, sendo estes parâmetros, exauridos peio ente que
deseja contratar. Ademais, os vaiores objeto da contratação encontra-se possível dentro dos parâmetros
estabelecidos peio TCU -Tribunai de Contas da União e peia própria norma contida no Estatuto das Licitações
- Lei 8.666/93.

Também restou comprovada a existência de dotação orçamentária municipal para custeio da
mencionada despesa, bem como tai gasto possuir inteira compatibiiidade e harmonia com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o Piano Piurianual. Acapacidade técnica da empresa também restou comprovada, de acordo
com a farta documentação apresentada, nos autos do caderno processuai administrativo.
importante destacar que a Constituição Federai, em seu artigo 195, e a Lei Federai 8.666/93,
exigem que quaiquer entidade que pretenda celebrar convênio e/ou contrato com a Administração Púbiica
deverá possuir regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FGTS, INSS, Dívida Ativa da
União e Débitos Trabalhistas,

Ressaita-se que tais medidas de cunho educacionai cotejam no sentido de destinar com estas
aquisições de iivros paradidáticos aos aiunos da rede pública que se encontra em isoiamento sociai, devido, o
fator epidêmico enfrentado também peia educação Brasiieira. Razões plausíveis da medida.

Praça dos três Poderes Lessa Ribeiro, Dias D'ávila - BA, CEP 42850-0
Te!.: 71 3648-3520, e-mail projur@diasdavila.ba.gov.br

1^3

PROCURADORA |

DIAS DAVILA

OiRALBO PROJUR

MUNICÍPIO f

Neste esteio é que o processo administrativo está plenamente regular, sendo indicada a razão na
escolha da empresa, conforme justificativa do setor demandante, bem como foi exposta a impossibilidade de
confrontação do preço, além de delimitado o objeto preciso da contratação sob análise. Ou seja, a contratação
direta, passa por uma necessidade específica da administração, tratando-se de uma exceção ao princípio da
licitação, de onde decorre uma inviabilidade de competição, ficando configurada, de forma indubitável a
hipótese do art. 25, i, da Lei 8.666/93.
Acerca da inexigibilidade, pontua a doutrina:
Parece fundamentai que o gestor apresente justificativa para a contratação direta, nas
hipóteses de inexigibiiidade, deixando ciaro seu principal elemento caracterizador, que é a
inviabilidade de competição, e demonstrando a razoabiiidade do preço estipulado e o
cumprimento das formalidades exigidas pela iegisiação. Nas hipóteses em que a razão da

contratação direta é a exclusividade, torna-se necessária a apresentação dos atestados de
exclusividade porventura existente, (grifo nosso)

Na hipótese do inciso do art. 25 da Lei de Licitações 8.666/93, determina ser inexigível a licitação
para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo.

Como

si

vê.

faz-se

necessário

que

se

detenha

exclusividade

como

fornecedor/representante do objeto a ser adquirido pela administração e conjuntamente deve haver a
inviabilidade de competição do objeto pretendido, conforme caput do art. 25 da Lei referida. A esse
respeito, o TCU Tribunal de Contas da União possui reiterados entendimentos sobre a declaração de
exclusividade ensejadora da inexigibilidade de licitação fundamentada na inviabilidade de competição, in
verbis:

(...) Devem ser considerados válidos apenas os certificados de exclusividade emitidos pelos
entes enumerados no art. 25, inciso i, da Lei de Licitações n° 8.666/93, para fins de evidenciar
a exclusividade de produtor, empresa ou representante comerciai nas aquisições de que
tratam este dispositivo. Acórdão 723/2005 Plenário.

É dizer que o mencionado tribunal há muito tempo vem demonstrando preocupação com o teor
dos atestados de exclusividade que instruem os processos de contratação direta por inexigibilidade de licitação,
tanto que já sumuiou orientação aos órgãos jurisdicionais no sentido de se cercarem de cuidados no
recebimento de documentos dessa natureza. Eis o verbete;

SÚMULA 255-TCU - Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por
produtor, empresa ou representante comerciai exclusivo, é dever do agente público
responsável pela contratação a adoção das providenciais necessárias para confirmar a
veracidade da documentação comorobatória da condicão de exclusividade.

Nestes termos a administração pública deve se ater a tais premissas conforme orientação da corte
de contas supracitada.
Nesse sentido, restou assentado no Acórdão n° 3290/2011 do TCU - Tribunal de Contas da

União ser regular a aquisição de livros, por inexigibilidade de licitação, quando realizada diretamente com as
editoras, in verbis:
(...) 7. De modo gerai, esta Casa tem admitido a aquisição direta de livros, por inexigibiiidade

de licitação, quando feita diretamente às editoras, por essas possuírem contratos de
exclusividade, com os autores, para a editoração e a comercialização das obras (Decisão n"
1.500/2002-P.Acórdão n° 1.299/2003-1^0, Acórdão n" 1.889/2007-P, Acórdão n" 835/2009-P,

^Acórdão n" 6.803/2010-2®c E Acórdão n" 950/2011-P); ou quando reconhecida a condição de
;omerciante exclusivo de uma empresa (distribuidora ou livraria), outorgada pela editora

O

[(Acórdão 320/2005-1®C). Tal posicionamento decorre, essencialmente, da ausência de
viabilidade de competição, pela impossibilidade de confrontar ofertas.
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Em casos análogos, o TCU e o Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF adotam o mesmo
entendimento, admitindo, inclusive, contratação pelo caput do mencionado artigo:
O TCU considera ser "regulara contratação sem licitação com editoras" (AC 589/1996-P),
assim como o Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões 7831/93, 8016/96, 23/95 E
6590/94): "para os dispêndios com assinaturas de revistas e periódicos, quando adquiridos
diretamente das editoras responsáveis pela publicação, será inexigível a licitação, com
fundamento no caput do art. 25, da iei 8.666/93". (grifo nosso)

Em vistas de tais considerações, especialmente com relação a jurisprudência do TCU, forçoso é
reconhecer a possibiiidade jurídica da aquisição de livros diretamente da editora desde que, esta, detenha
contrato de exclusividade com os autores das obras. Por tais razões, a lume da norma contida e diante da

natureza do objeto sob análise, há de se reconhecer que se trata de empresa especializada com singularidade
no fornecimento e distribuição de "Livros Paradidáticos", de propriedade exclusiva para o fornecimento e
distribuição pela empresa em epígrafe. Contudo, a municipalidade deve exigir da editora os contratos de
exclusividade com os autores.

III - CONCLUSÃO

Expositis: Desta forma, analisando a referida solicitação com a documentação que a compõe, á
luz da Lei 8.666/93, verificamos o atendimento aos requisitos legais exigidos pelo Estatuto Licitatório e suas
alterações posteriores, haía vista configurada como está, a situação de Inexiqlbilidade. razão pela qual,
"opina-se pela legalidade do procedimento e possibilidade da contratação direta", na forma do art. 25, caput e
inciso I, c/c art. 3° da Lei 8.666/93 e aos ditames do Art. 37, caput e inciso XXI da Carta Constitucional de 1988
e em obediência Art. 3°, inciso I da LEI 9.394/96 (LDB).
No caso tela, trata-se de inexigibilidade de licitações, pois, conforme se vislumbra nos
autos, há a seu turno, em anexo, "CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA EDITORA FTD", conferindo, a sua
distribuição e comerciaiização das obras contidas no termo de referência.
Portais razões, a PROJUR - Procuradoria Jurídica do Município, "Opina, que não óbice quanto
à possibiiidade jurídica do pedido e modeio de contratação da Editora por inexigibiiidade de iicitações".
Por fim, recomenda o prosseguimento do feito administrativo.

É o parecer, s.m.j.
À apreciação da autoridade superior.
Dias d"Ávila, Bahia, 30 de março de 2022.

LOMANTO QUEiROZ DA CUNHA

Assessor Jurídico da Procuradoria do Município
OAB/BA 62.808 - Mat. 23.209

VISTO
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RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILTOADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 958/2022

Opina pelo Reconhecimento da situação de
Inexigibilidade de Licitação.

Senhor Prefeito,

A esta Comissão de Licitação foi encaminhada solicitação de despesa, com a fmalidade de
contratação da empresa EDITORA FTD S A, através do processo administrativo n" 958/2022, cujo objeto é
a Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Kit de livro paradidática-FILOSOFIA
E VIDA para atender os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamentai Anos Finais que serão

utilizados na rede pública municipal de ensino de Dias d'Áviia. A referida solicitação se encontra
subscrita pela Secretária Municipal de Educação, Sr^. MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA.
Assim, verificou-se, com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria do Mimicípio,

que a contratação solicitadase enquadrana hipótese de INEXIGIBILIDADE de licitação prevista no art. 25,
caput e inciso I, c/c art. 3° da Lei 8.666/93 e aos ditames do art. 37, caput e inciso XXI da Carta
constitucional de 1988 e em obediência ao art. 3°, inciso I da Lei n° 9.394/96 (LDB), destacando-se que foi

acostada ao processo toda a documentação que comprova a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da
supracitada empresa, necessária à regular contratação, bem como restou demonstrado que a sua fmalidade e o
seu ramo de atuação são pertinentes ao objeto deste processo.
Por fim, ressalta-se que os motivos que levaram à solicitação da inexigibilidade de licitação se
relacionam com os fatos expostos no processo e documentação acostada aos autos, corroboradospelo parecer
jurídico apresentado, denotando a inviabilidade de competição.

Dias d'Ávila - BA, 31 de março de 2022.

Karynne França Dórea

Presidente da Comissão de Licitação de Dias d'Ávila

Exm". Sr.

Alberto Pereira Castro

MD. Prefeito Municipal de Dias D'Ávila

DIASD'AVILA
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TERMO DE INEXIGIBILroADE

Inexígibilidade de Licitação: N° 012/2022
Processo Administrativo: N° 958/2022

Nome do Prestador de Serviço ou Fornecedor: EDITORA FTD S A
CNPJ/CPF: 61.186.490/0006-61

Endereço:

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens n° 156, Pituba, Salvador/BA, CEP: 41.820-560.

Objeto: Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Kit de livro paradidática-FILOSOFIA E
VIDA para atender os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental Anos Finais que serão utilizados na rede

pública municipal de ensino de Dias d'Ávila.
Valor Global: RS 144.000,00 (Cento e quarenta quatro mil reais);

CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU
PRESTADOR DE SERVIÇO E JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 208 determina que o dever do Estado (União, Estado e Municípios)
com a educação é efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis
anos de idade (inciso IV) e atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares
de material didático-eseolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (inciso Vil). Já o artigo 3°, inciso I, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), traz como um dos princípios do ensino a garantia
de igualdade de condições para o acessoe permanência na escola.

Priorizando a qualidade da educação ofertada a Rede Pública Municipal de Ensino de Dias d'Ávila, apresenta em
sua grade curricular do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° ano - a disciplina de Princípios Filosóficos e
Sociológicos (PFS), com carga horária de 02(duas) horas/aulas semanais em todas as turmas, das 06(seis) Escolas
que oferecem essa modalidade: Colégio Municipal Laura Folly, Escola Municipal Padre Camilo Torrend, Escola
Municipal Professora Altair da Costa Lima, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Colégio Municipal
Normélio Moura da Costa e Escola Municipal Professora Anfrísia Santiago.

A Disciplina de PFS aborda aos 04 (quatro) anos do Ensino Fundamental Anos Finais conteúdos, assuntos,
objetivos, habilidades, competências, ensinos e aprendizagens a partirdas disciplinas de Filosofia e Sociologia.
Portanto para dinamizar as aulas de PFS, favorecer a aprendizagem dos alunos, indicamos a aquisição do livro:
FILOSOFIA E VIDA, Gabriel Chalita, Editora FTD. Esses livros serão patrimônios da Escola, que os Professores
utilizarão, com os alunos, no momento da aula e depois é recolhido.
Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 08/0801; Atividade: 12.361.0003.2034; Elemento de despesa: 33.90.30.00; Snbeiemento:
33.90.30.99 Fonte de recursos: 15400000.

Base legai: art. 25, caput e inciso I, c/c art. 3° da Lei 8.666/93

Maria Herminia Sampaio Souza
Secretária Municipal de Educação

Data: 31/03/2022

DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA - HOMOLOGAÇÃO:
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

Alberto Pereira Castro

Prefeito Municipal

Data: S}i /o3 /2022

Diário Oficial do

Dias d^Ávila

município

Quinta-feira

31 de Março de 20229-Ano -N°1780
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade N°: 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 958/2022
CONTRATADO: EDITORA FTD S A
CNPJ/CPF: 61.186.490/0006-61

VALOR: R$ 144.000,00 (Cento e quarenta quatro mil reais);

OBJETO; Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Kit de livro paradidática-FILOSOFIA E
VIDA para atender os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental Anos Finais que serão utilizados na rede

pública municipal de ensino de Dias d'Ávila.
MODALIDADE: Inexigibilidade
BASE LEGAL: art. 25, caput e inciso I, c/c art. 3° da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão/Unidade: 08/0801; Atividade: 12.361.0003.2034; Elemento de
despesa: 33.90.30.00; Subelemento: 33.90.30.99 Fonte de recursos: 15400000.

Dias d'Ávila, BA- 3Ide março de 2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal

VISTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7GVMGFFMG4GFDNBETYXDBG

Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.

