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CÂMARA  MUNlelpAEm  EBE  JAeAREÍ  i  SP
PALAGI® DA UBERDADE

PR®JIET® DE LE!  D® LEGISLA"V® N.9        /2020

Declara de  Utiliclade  Púbiica  a Associação Comercial  e

!ndustriai  de Jacareí.
de Jacarei

®  PEREFEmo D® EviuNIG!P!®  DE UACAREl,  USANDO
BAS  ATR!BU!ÇÕES   ®UE   LHE   SÃ®  CONFERIDAS
p®R  LE],  FAz sABER QUE A eÂMARA MUNlclpAL
APR®V©U    E   ELE   SAN6!®NA   E    PR®MULGA   A
SE®UINTE  LEI C®MPLEME=NTAR.

AFÊD      #°      É      c!eclaracia      cie      utiiic!ade      pública      municipal      a

ASSOC[AÇÃO   COMERelAL   E   iNDUSTR]AEm   BE   JAeAREÍ,   inscrita   no   Cadastro
Nacional  de  Pessoa  Jurídica  -CNPJ,  sob  número  45.212.453/0001-10,  com  sede  no
município de Jacareí.

ArÊ.   2®  Cessarão  os  efeiÉos  da  c!ec!aração  c!e  uti!ic!ade  púbiica
caso a Associação:

1   -   substituir   os   fins   constantes   clo   estatuto   ou   deixar   cle   cumprir   as   disposições
estatutárias;

11  -alterar  a  sua  c!enominação  e,  dentr®  c!o  prazo  de  90  (noventa)  dias,  contacios  cía
averbação    no    Registro    Público,    não    c®muniGar    a    ®corrência    ao    departamento
competente da administi-ação púbiica municipa!  !®cal.

Arü. 3° Esta Lei entra em vigor na c!ata de sua publicação.

AFüa 4° Revogam-se as clisposições em contrário.

Câmara  Municipal c!e

LUCI AR P©N

13 c§e agosto c!e 2020

!AN©

V®r®ad®Fffi -ifflEBB



GÂMARA  MÜN]®ipAH  BE  ÜAeAREÍ  "
PALÁclo DA LIBERDADE

Projeto de Lei -Autoria -Vereadora Lucimar Pcmciano -MDB -  Declara de utilidade pública a Associação Comercial
lndustrial de Jacareí -fls. 02.

JUS"iF[CA"VA

Folha

Câmara Mun
de Jaca}eí

A  concessão  do  título  de  Uá/.//.dade  Púb//.ca,  conferida  a
entidades,  fundações ou associações civis7  representa o reconhecimento
do  Poder  Público  de  que,   estas  instituições,   em  obsewância  a  seus
estatutos   sociais,   não   possuem   fins   lucrativos   e   prestam   relevantes
serviços à coletividade onde atuam.

Na  posse  deste  documento  de  utilidade  pública,  estas
instjtuições  podem  jnscrever-se  em  editais  e  estarão  aptas  a  obterem
recursos  públicos;   por  esta  razão,   a  elaboração  c!e  qualquer  iniciativa
parlamentar no sentido de indicar uma  referência neste porte,  se reveste
de enorme responsabilidade.

Para    isso,     avaliações    sérias    são     realizadas    pe[a
assessoria  parlamentar com vistas  a observar,  com  rigor,  os  parâmetros
legais para o oferecimento de tal distinção.

E  assim  foi  feito  com  re!ação  à  Associação  Comercia!  e
lndustrial  de  Jacareí,  que  atende  todos  os  requisitos  enumerados  peia
Lei Municipal n.°1.887,  de 26 de dezembro de 1978, e suas alterações.

Fundada   em   18   de   setembro   de   1939,   a   instituição
surgiu  como  um  movimento  que  possui  como  finalidade  a  defesa  c!os
interesses da economia do município, do estado e do País, e em especial
defender, amparar e orientara classe que representa, dentro de princípios
da  livre  iniciativa.

Neste  período,  a associação  realizou  intenso traba!ho de
potencialização    de    habilidades    cu[turais    e    profissionais    cie    seus
associados  e  c!os  trabalhadores  em  gerai,   proporcicmando  a  troca  de
experiências  e  o  c!esenvoMmento técnico  de vários grupos  de  pessoas,
visando    sempre    a    melhora    c!a    qua!idac!e    c]e    vida    cia    população
jacareiense.
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CÂMARA  MUNiGipAL  DE  ÜAeAREí  [
PALÁCIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei -Autoria -Vereadora Lucimar Ponciano -MDB -Declara de utilidacle pública a Associação Comercial
lndustrial de Jacareí -fls. 03.

Sempre    sensível    ao    chamado    da    comunidade    da
população  jacareiense,  a  Associação  Comercial  e  lndustrial  de  Jacareí
promoveu  doações  de  bens  e  serviços  essenciais  para  a  segurança  e
estabilidade    da    vida    de    nossos    cic!aclãos,    tendo    como    principais
exemplos a doação de  bicic!etas  para o  patrulhamento desta espécie da
Guarda  Civil  Municipal  de  Jacareí,  e  o  acordo  cle  cooperação  firmado
com  o  Município  para  a  disponibilizaçãio  cle  imagens  de  câmeras  para
segurança.

Do  mesmo  modo,  inúmeros c!ocumentos juntados  a  este
projeto  de  lei,   dão  conta  de  que  a  Associação  tem,   há  muito  tempo,
auxiliado de diversas formas,  um  incontávei  número de entidades sociais
existente     em     nosso     município,     bem     como     diversos     munícipes
diretamente,   inclusive  fazendio  parie,   como  membro,   c!e  conselhos  de
políticas públicas,  como o CONTUR.

Diante  do   inegável   papel   social   que  está   agremiação
desenvolve em  nossa  cidade,  se  destacando  o  atual  cenário  econômico
do   país,    o   reconhecimento   de   utilidade   púb[ica,    como   se   propõe,
ampliaria    a   capacidacie   de   obtenção    c!e    recursos   da    associação,
permitindo    a    continuidade    de    vários    projetos    cle    atendimento    à
comunidade.

Por     esta     razão,     e     muito     mais     que     os     cultos
conhecimentos  de  meus  pares  podem  acrescentar,   peço  a  ajuda  de
meus pares para a aprovação deste projeto cle lei.

agosto de 2020Câmara Municipal de Jaca

LUC],MAR PONGl'AB\
VeFeac!®Fa i MDB
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRlçÃO COMPROVANTE DE INSCRlçÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

45.212.453/0001 -10MATRIZ 28/08/1972
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JACAREl

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE
FEzmkE`

FANTASIA) P._)RTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

94.11-1 -00 . Atividades de organizações assoolativas patronals e empresariais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES  ECON

Não informada
MICAS SECUND

DIGO E DESCRIÇÃO  DA NATUREZA JUR

399-9 - Associação Privada

LOGFUDOURO

PC BARAO DO RIO BRANCO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO  ELETRÔNICO

COMPLEMENTO
`-====+++

TELEFONE

ENTE  FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*m*

SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/09/2005

MOTIVO  DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****W*

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

Emitido no dia 04/08/2020 às 10:18:45 (data e hora de Brasília). Página:  1/1

Câmara
Jacareí

Íní



DECLARAÇÃO

Declaramos   como   membros   da   diretoria   da   entidade   ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL  E  INDUSTRIAL  DE JACAREÍ,  fundada  em  18  de  Setembro
de 1939, com sede e foro neste município de Jacareí/SP, na Pça. Barão do
Rio  Branco,  n°  19 -Centro,  que somos  uma entidade sem fins  lucrativos,
{em como finalidade a defesa das atividades empresariais,  dentro de uma
ordem econômica fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho,
bem como, amparar, orientar e representá-las.

1.   É pessoa jurídica de direito privado constituída no país;
2.   Está funcionando regular e ininterruptamente há mais de 80 (oitenta) anos;
3.   Não remunera qualquer membro de sua Diretoria, direta ou indiretamente;
4.   Não  distribui  qualquer  parcela  de  seu  patrimônio  ou  de  suas  rendas  a

título de lucro ou par{icipação no resultado;
5.   Não atende, exclusivamente, a seus sócios.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que
surta seus devidos fins de direito.

Jacareí,17 de agosto de 2020.

JEAN MAKHOUL ABDO
Tesoureiro

LIFACESP
fEDmçAg8g#""o{CgÀÇoÕ;iucL°oMmc"

•/

Boavista
Sctac

Praça  Barão do Rio Branco, n91© -Centro -Jacareí/SP
CEP: 12.327-350  -Tel.:  (12)  3953.1466

www.acijacarei.com.br
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ASSÕC}AÇÂÜ COMERCIAL`E
INDUSTRIÂL DE JACARÉÊ

„'   FUNDADA E" 18/08/1938
¢NPJ 46,*1Z.4Õ3/mo1-10

gâin:ieia'd:|iã::kTi'as,std:JdaeGa:EaírgÊ?:iüpapr:raa,onmQav,ap::rseeb:igdígp?isí::jãçí:
agosto de dois< mil € dezenoye,
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Mamoud  abreia  reünião de }rarismissão de cargo§  da  nova  diretor}a  eíeita  em

as no dia onze ;de juiho de do}s e mi! e dezenove para o triênlo
:ã!mdã

eleiçõe§ rea
2019/2022 a ecendo aos p?esentes  e  €m seguida  realiza  a trônsmis5ão  de
cargos  da  nov'a  diretoria  e  €ons€lhci  delib€rativõ  como  segue:  Wael  Mamüijd,

gáme?i:ãinrãáàa?cãadr:,o?:p;e,:ê#e,ntgGda2i.:t:#:!-Íai,:.eçãEsülg,5a.f,5e4.ã:g-e7s:

g::iàsárna,,e,ffiJSoasdeo,HâT,Eáààár&,fidES3;ã:ã,.7ãToasi'efrp.i:ã?á¥::.:3msÉ:gááii:,vàcâ-
io.286.i73  e 5CPF  o28,2i9.298-03;  20  Vice  Fresidente;  Jéari  Makhoui  Abdo,
brasileirü,   c6rido,   empre§ário',   RG   2.688`788-2   e   CPF   940.793.238-gi,   io

E:4559g.roeóT,g?ggo54dseB5Sá,|useà=2o,M:offiTàsob:%,i|:i,roÁndc:rs§aodno'Mae#E:Fbárrígí,e,?oG,
Çasado, admin`}straclor de empresa,  RG 42.645.997-0 e CPF 318.000,378w21,  10
Secre{ario;  Nelson  Gonçaíves,  brasileíro,  casado,  empresário,  RG  2?.89?t,i66+
e  €PF  162.858.Ü68-29,  2Ü  SE¢retario;  Milton  Tsuyoch!  Kudamatsu,  brasileiro,
casado,   €rnpresário,   RG   iü,1$9.164   e   CPF   Ü09,554.768~10,   Dlretõr  Social
Seba5tiao  Ferreira  da  Sílva,  brasllelrüí  ca5ado,  empresário,  RG  7,893.449.7  e

ã:Fpá:;rigo:6Ég8;95?ó5%i.r4eá%:4C,:mâã?a!,8T.i#g!5Jgesa-%5?bgpr,et:rra%lÊirsSéÊd,§aAdnoá'

£;é|%4?.i¥8'#8';a5à%ií%,h¥,:,!?`,agued:#Í  i%i%r:Ía'áo,Reç,  3b3,ilsi'giíol,g cãsacdpo:
empresário,  Rq  i5,7i7.i5# .':e  CPF  0S4.2ooA558-i3,  Conseihe{ro;  Frartcisco
MDrenó   MartiÀes,   brasileiro,   €a§ado,   comÉrciante,   RG   12.274,685-5   e   CPF
oü2.êgi.5o8-il,    Con5e!heiro   :;jorge    Ramc)s    Nogueíra,    brasiiei.i.Ü,    casado,,``
corr€tor de  imbveis,  RG  58,848.189-3  e CPF 424.467.168-49, Conselhelro;  LuÍz ,.

gàasu.3i2o5.fã8-:?4fícb:3:':fiire:;o;casaígíd:ompreÉÉ:i:ónEG2b?àssãÊi:o7,o£cac§acdp.;
adminjstradorj; RG  15.458,892Ji  e  CPF  152.972.798-79,  Conselhelro;   Rubens
Ãparec(do Gon:çalves de Campoã, brasilelro, casôdQ; advogado,  RG 4,808.667 e
CPF 319,213,888-20,  Corisemei,ro;  Marceli" Sousa  Mendesr  brasílelro,  casac!ü,
€Qmerciante,   ;RG    24`100-8Ü    g    ÇPF    062.424,348-65,   :Con5e!heiro;    Mict!€le  C
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AàsQc!AÇÃ`ü#omERciÃLÊ
INDUSTRiAL DE JACAREít

FUNDADA EM 18/09/1939
eNpj 48.2i2.4§3/oÜ Ü 1.1 o

Mancilha  Fem?ndes,  bras}Ieiro,; casãdQ,  empresário,  RG  i3.63i.723-6  e  CPF
049,434`698-17,     CQnselhelro/Supíerite;     Flaylci     lsp€r,     braslleiror     casado,
empresário,  RG 7.5i5.636  e CPF 740.035.858~87t  Conselheiro/SuplÉmte;  Lil[any
Benãdita Rodrigue§ da  Mota de Padua Salles, brasllelra, cãsadã, Õmpre5ária, RG
9`i48,700`6   €;   CPF   055€831ri€8-70   Conselheira/Suplente;   Algxaridre    Faria
GL!t!errez  de  Souza,   brasíleiro,   cãsad`o,   empresáricí£   RG   13,631.682-7  €   CPF

i:els,:#ti:2alt%-,8:à:o:sãt:|eciá:áãr|:íãnáâsN:gãsTri|i:Í:ftad£igias;u-tÀgosâípáãa`i!ãear

Franciscü iworeúo Martims

Jorge RãmQs Nõguei

Luíz Ciaudiü da ;Coã±

Pabx: (x¥12} 39ã3-146e ~ e-maíl: üeijacareí©acijaearei.com.br
Site: \^À^n^/` a¢Üacarei.com.br
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uN,DAPBÜBÊTgâwpãÃUTPoRkMãFoSNÜEN,os

M:uNl#lplü  DE jA€AmEI
SEÇRETARtA ÜÊ.ADMJNI§"AÇÃci  E RE£URS¢S HUMANOS

A¢ordo dS Cooperação n° 1. # ``.mÁ   ' 00/2020
'

Expedi©nte:  Mçmo  n° 033/ZOZO ~ SS

SÜ¢mtaria    de§   Segurança    e    Defe§a    do

Cidadão

AÇORÜO     DE!    ¢OOPERAÇÃÜ     TÉCNIÇA

QUE  ENTRE  §1  CELEBRAM   0   MUNICím

DE        JAÇARÉí        E        A        ASSOCIAÇÃO

GÜMERCIAL  Ê INDUSTRIAL ÜE JACARÉ(

0   MUNICíplo   "   JACAREí,   pé§so©   juri'dl¢a   de   djrçitü   públícc)   imemo,
jm¢rito   no   GNPJ/MF  Sç)b   nó  4®.694,139`/OO01n83,   S®diad¢   m  :Praça   dos   Trés`   PoÇ!eres,   73.,
Centrô<,  Jaç@reí,  SF,  CEP  12,,327~170t  n®Ste  &tü,  por  rorça  do  [PecretQ  Municlpal  n°  01+  düi  02.

g:jrflá|âít3:%2S?e'g7úrà®ripçraQ,5ânàaeq:S%el3ogi#ard!3,c3::íã;ao?,ã((;,aFc,ádAupaR'dASN%e:?dsadseA#àogó

#ú2N1,%tlp8,àdíS®ainAsgrét8¢íEç#3F,cMOFMÊàbc,ÃL.nàiNsg`Éãt,#í#[4ràEd:Àaéx,áeÉi'dfr:1socT(à,a:3`
CNPJ/Mr" §ob ri.° 45.212.453/000"0,  GGm  Sed6à m  Praça  Bafã¢  clo  Rio  Brancc]S  n°  19,  C6r\lrct,
Jacareí/SP,   CEP    12.327.350,   n®`Ste   ato   represe;mtada   p.or   S¢u   repres@ntanl®   I©gcil   WAEL
MAMOUD,  bra.Sil.¢i`ro,  Ga.gado,  .®mpr©sár`iot   pot.ladciT  do  RG  nt'  2(}.1:38,130-X  e  iriscrito  no  CPF'
n#  106.454,228*7'6,  clorwsntç  d®"m`iüãi.{J&  PARicEIRA.  Çom  fundam€!nto  rio  quG\  disí)Õ®m  &  L¢`!j
Fed¢ral   n.Q   13.019,   d®,  31   d#  j.ulho  de  P.014   Ó   Suâ`S   #lt£raçõ®:S,   r®Solv®m   firrmr  o   bresente
A¢ordo de Coc]peração, que Serà regidü  Pelãs #láLisul&S ©  c`Ündj¢Ões que s©guem

#onsiderando o interesse reGipi.o¢Q de manutençãQ da s¢grirança  pública

CLÁUsul.A,PRIMEmA -ÜO OBjE'TO!                                                ,

0  pr©Sem©  Temo. tem.põr  obj©lõ  &  cooperaç`ão  Léçníca  entre  a: s  part®*s  vísàndo  ,*

cí©Sgão  d©  jn"gen3  das  Çâm©ra6  de  8©gurança  da  Eriti'dade  P;arç©íra  para  usc}  €`o  C6nti`o  de

Operaçõés  lfitegradgs' -¢C)I a fím d® ampliar a capa#ídad¢ de  p`ontQS  de Gonsulta  m MJrii#Ípio

d©  Jac;,êlrçl',                                                                                                                                                    !

Gláu3ulã Seguiida ~ OBRIGAÇÕESJ DAS PARTES;

Para  a  çx©c}wção  do  pres©nte Acordo  d©  CQop€rSção  Gab©rá  aos  partícipes  açõp,s

nec©§Sárias  à  Çünsecução  Üp  c)bjetü  dest®  lnstrum®nto{  ob.edócída  à§   (egislaçõ©s  j<Á   cil@das`

m®di&nt® as  Seguint©S obrigsções:

14 À Entiüaüe Parcelra caberá:
1

Dar  p.ermiss'ão  para  &(?®,Sso  ®i®trôniGo  às  im@gens  àe  s`.uas  câmefas  de  Seguriaiiç`,a
'

PREFEITuf¥A  MUNiclpAL  Dr§  JAL`AREi„
Í.`triüça  €los   Tf¢`,`S   Ftad(t.rüB.  "/3.   ¢t£íilr{)     Jirc;^íãr«jt  SP   .  C;+l

-F{>f!o  (.i2)3$56,`{)i42   /  Fax   (1#,`)`3})5fj.#Ü
1 `À   j ', ? - 1 'r ()

7j,,.-...



MUNl¢IPIO  ÜE JACAREÍ
S&#Ím'ARIA ljE AcjMml§"AÇÁCI  E Í3I:.(::UF{Stls  HUMA

m,DADED#ÊTgã#?ãÂu+#oRàMgNáEsrivÊN,os
âmara Mu`picip

deJacareí   ..''
lsmJL_".-

qüs repres®ntantes dü C©ntro de Operaçõgs. lnl©gra¢as ~ Col:
Maiiter    as    Çâm®r.as    ®m    pl®m    fumio"m©n`to,   }sendo    r©sponsáv©Í    por    suftj

!

mSnmsr\çã¢`  t"#@  @  r€ipo§i`ç`&o conrorme  v®riíique ,`úâ  jiec®Ssidad©.

u ~À Prefe{tura,, por mcio dos repmsõntantõs do Coi, cab©rà:

fl)        CoÍ"niç,ar  au  SoiiQitar  díi.©t.amerite  à  &n{idãd®  Pai'¢eira  quando  da  verifio.açãQ  da

ne`GessldBd® de adçquaçõ®s téGnicas na`€ cãmera```.

§1a'

-,
E  dü  @x¢luslw  r©Spümabilid,ade  da  en{idade  parcq[ra  o  pagamen{o  dos  emai.go.`S

trübümst#S,  previdençiários,  fis.cais  e  Çümercíüis  relüülo"düs!à  ©xeciição  do  objeto  previslo

neste   Acardo,    não   impliçandü   respGnsabilidad©   Solidária   #u:i   subs{diária   da   Admínístração

Públloa a jnadimplênóia  da  entidad©  parf,Üir#  em  rel€:.}çãü  aoS'}  r®feridos  Í)agamentpst  bem  corm

c)s  Ônus  hciderit©s  Sobr®  o  Übj©to  da  parceria  ou  os  danos  decc)rreiites  de  r©Strição  â  Sua

@*®cução+

ÇLAUSULA TERCEIRA:  DOS RECURSQ$ ORÇAMENTARIÜ§
1

1

0   pr®§®nt`.®.   insãlrumantc)   não   prevõ   a   lr@nsf¢rência   d.#   i^@cursc>S   flnanc®iros   entre  ios

PartíGipes,   sendo   Q§   ©v©ntuals   cust`os.   d©   mmutençãot   [roQa   ¢   demais   custos   periféricos

relaüionados    aü   fümõcimeiito   das    [mag©ns    de    que    t"tà   e§t©    Acordo    sãQ    de    intéira

rt9Sponsabilid&de  da  En,tidade  Parç®irat  não  h&vmdo  qualquür:dirQi[o  Ei  pleito  d©  reembo[so  ou

compQnsaçâo p®lüs `custüs citados.

1

CLÁUSULA QUARTA w ÜA VIGÊNCIA E DA PRORROGRAÇÃ0

0  prazo  de  vigêmGiã \d®Stffi  ParcÊrj&  {?  dt912  (doze)  mcíses,  a  pãíl`ir da  public}&çãü  do

t®rm  no^ BQIBtim  Ofiçial  dü  Municípi.o  d`#  Jacamí,  pod\¢ndo  S.Êf  prorrogado,  até  o  iimite  de  60

(s©Ssenta)    m©ses,    m©dlam   temio    aditívo   e    prévia   autorízação    da(o)    Se¢retáría`(Ü)    de

S¢guranç&  ®  D¢f®.Sa  do  Cid©dão`  r©spei.tada  ü  legisl&^ção vig6iite..

!

Parág.mf.o   ünico.   Este   tSrm()   podeí`*   St3r   &ll@ra¢o,   i`ii¢diante   ltàrmo   adítivo,   em

qualquer decsu&S ¢láusuías e  Gc}ndiçõ®S,  ©x€el`Õ  nõ qu®  tang© TÕ seu  Übjeto,  de  comiim  a¢`ardo,

d®Sde   qu®   tai   im®rõss.e   Sej@   manif©stÊdo   por   quaiqu©Í.   doá   paiii¢jpes,   prwiamente   ©   por

©§¢rjtô.

CLÁUSULA QUINTA -ÜO  GESTÜR` DA PARCERIA

Í

0   gBstor  fàrá   o   acompanham©n[o   ®   ãi   fiscaljzatção   da   execuç.ã.o

PREFEITWRA  MUNICIPAL  ÜE  JACAREi'l.SP
Píaçad°STr`ã%{:n°®?fí3;ág7+í!té..ç'¥;':r?'pJBSxSií3`)`íi8àí'#%%í".927"°
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UNÍÜAÜE  DE  #ONTRATÕS

C)

Folha

\.'
A        21h1`

Câmara Muriici
`i?-tqt.,.,

'de Jacarei^
-                          __                      :__-

paro©ria>  d®v®ndo  z©lar pelo  s©u  adequado  oumprimerito,  coni¢@tindü~lhe  ©m  ©sp.ecial,  ii`iahtçí-

fl d@vjda Ç.o,rr[i`nicação ¢cim a 6ntídad© PARCEIRA m que for néc©ssária,
1

§  1,°  ~  Fioa  d@Siü"do  o  S®rvidor  KENEDY  IACOV4NTIJAN0  ALVES,  portador da
Cé`dt.ila  d¢  jdentldad®  RG  n°  23.447.1.95-5,  e  jnscrito  rio  C;`Í.'Í:  n,b   109.647,028-43,  ocupante  do

oargo d©  Subinsp©tQr da  GUBrda Clvil  d@ Jacarei`,  como gestor d;a  parcerí&;

§ 2,Ü  *  0  gçstçr da  pa.r¢eíi®  podertú s`er all6trado  a  qi(:alqu®r  t®mpo  pelo  MUNÍCÍPIC),

pür meio d© slmples, apostilümerit(),

§  3.° n Ém ¢üso de &usêml© t©mporâria do ge$1or,  o,(a)  Seçretário  (a) de St3giirança

© Ü`@f®8.a. dc]  CidadãQ  ou  quem  elQ indicar assumirá  s g@St'ãõ  atéi: o  re[orno  daqu@l@,

§.4.°  -Em  ¢asc)  d®  vacância  da   função  de  gestor;   c)  `it;at';i`€itário  d©   Seg\irmça  €

DSfssa  do ÓGidadão  Qu  quem  @lq  indiG`ar  sssumirá  in['®rjmm®ntc%  ffl  çFBS{ão  da  pai.t;©ria,  por  meio

de Sim.p\Çs apostilamenlQ,  atô a i"GaçãQ' d© nçvo gestor,

#LÀUSULA SEXTA -DA 0ENÜNCIA E DA RESÇISÃO

A  presente  parceria   pod@rü`   Éa   qu`Í~]lqucir  t¢mpç),   ser  cleiiunc`iada   pc)r  qualquer  üoS

partícipeS    mBdiant®   notiíiç~dção   es(:ríta   com    aniec;edêíic;ia    de   $0    (§Lassenla)   días   e    será

r©Sc;indído,    a    qLi&iqu©r    tempc),.    por    infraçãq    !©gai    Üu    descumprimento    das    obrigações

assumidas,   ou   p®Ía  Sup®w¢Íiiônoia  de  nürma  l®gal  Üu  fato  qu@  Q  tom©  jurídiGa,   m&t®Í'i#l   ou

formalm®nte im`x®quiwj,

CLÀUSULA SÉTIMA . DO  FQRO

Para   djrimlr  quaisquür.  dúvídas   decorrentes   d@st#   T®rma   dw®m   as   parle§   se

dispor©`m  pr®viament©  a  goluc;`jQn©r tais  que§tõ©_S  ü.drrw`nistrqtivamçnte,  com  a  participtqção  do

Órgão de ass®ssQram©nto jurid(ao  )n,t®grari(`¢ da Adminismção  Públic{.]  Municipal.

§1°.  Não  havõnric!  r®Solução  d&s  qLi®stões  indjcadaS  no  caput,  tica  designado  como

competente   o   Foro   do   Muiiic}ípio   dõ   Jacéareí/SP,   cÇ>m   renün¢ia   de   quaíquet.  outi.o   p{`)r   mais

prMl©giadü  que  s©jB+

E,   po.r  ©stümm.  d©  aüordo  'ás  part®s,   foj   Íavrado  QÚ pres.er\te  T©rmo  ®m   OZ  (c|uas)
t\

vias  ü©  igual  t©or  ®  form  assinada  p©los  r®sp©G`tjvos  represeiitanteg,  além  de  i.ubricada:i  ffis\\

dem'als folhas.                                                                                                                                                                              `   '

J@(;#rSi`,.`.#.:T+....dõ..„.,.#`.."it#..`,..`h;,d#020.

PRRFEITURA  MUNICIPAL  DE  JAL`ARBÍÍSP
pra,`.é,dQ„r.&%opnQad:,râ;{,3;75çów%ç#:`FjaaxQííãt,,;Sgg5:9üó%:;„3„„o



MUNlt-€ÍPIC}  ÜEJACAREi      `
EEG:;:àR;AÜ:g,oâ!TMá%|àT!#r%EáMR!N`c¥oRsi:SEHN:::No

•`'

f;#£S#Ati###A##ãD%#oE*s]8kAti#;ú%i&d#
SEaRETARlo DE SEGufmNÇA E DEFESA po clDADÃa

•--i-f=--"`.`                                  ::l  '-,-" -.,-r .--.- `-.`j

ASSoc,A;Á®:J`i#fà:Õ:,::w::~::::~D:":'S;~:;:;-,:;~i~:Á;~AREt

u

-,'

NOMEtLBGÍvELj;   L .     .    ,„   .t.,..     T  j   .j.  `,  ~.,  `.. ``.„{t,.rí.

CPF:   v   .'f.`  -.    .   >.`f..   +-`T'~'i  .       ;'   `T.  i.{.   .~-¥``.  `.

TE`STEMUNHAS:

ü`à`üà`;Jf\:'t:`í;;ij{'t".~,^,,í¢t,*¥:,i,T,,.w;,.`,..., ;:.     h..      +  u  ,  .
Rç':     ` ....,       `,                  .     -1~..      .É

Nom¢:
RG,:

À,t`_\_    .--'~    ...--.-.-.-. _ --.--  ~„`..'-~'.'`-'      L." ----   '.~ ----        r        ~"_

il"
-q`

t``b

\` `\\ \
`1

\`` '\
'\

?`<

\`ü`
`\`\

83.gppP.REFEITURA  MUNIC;`lpA1.  0€  JACAR

``=`       #,

\v\

Pf&Çi¢i  dos  TrêS  PodsrQS,   U/'ü`  C!aniro,  JaGaí`oí,  &P  -GEP   T2,.327.i?0
~  Fom  {i2!n'96SnQ142  /  Fax  (iã)39``%-g$6i
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ANEXÜ  i

coNTVEÊRNTooSÜoEu¢Á¥E%'¢uÜREÍDN,8à[5]Â#Ã

ÓRGÃO PÚBU€O; MUNIcipIO DE` JACAREj

ÃO
LOGOS

ENT,ÜADE PARCE,RA,c ASSo.Ç,AÇÃQ  CoMERC,AL E  ,NÜL,SatR,AL ÜE jACAREí

âggERTDat DÇEOGoopQEPREARÇAÃÊo,yÉoéRfcoARlgÃ#ÀEi.-AÍ#AiitoEoé2o;iáAN Do   À   cESSÃo   DE
IMAGENS  DAS  CÂMERAS  DE  SE¢URANÇA  DA  ENTIDAÚE  PARCEIRA  PARA  USO  DO
¢ENTRO  DE  C}PERAçÕES  INTEGRADAS  -¢01  A  FIM  DE iAMPUAR  A  CAPACIDADE  DE
PONTOS  DE ¢ONSULTA NO  MUNICíPIO  DE JACAREi.

ADVOGAÜO{S):  Í*/

Pelü  pr®8®nt© TE5R.MO,  nóS£  abai`xo  identificados:
1+   Estamos CIENTES Çle qu.e;
a)  Ü  ajust§  acima  referldp  qstará  lsuj®ito  a  ariálisB  (3 julg_an`iento  b®Ío  Tribunal  dLi  C}oii(as  dü  #;Stado
d© S.ãci Paulo,  Cujo  [rêmit©  proç©ssuül  ocorr®rá  p©lo  sis.{em,q  #lLàtrSníc¢);
b)  PodÊrsmos   t'er   ac)esESp   aQ   proc©sSo]   l@ndcj   vj§la   #   ©cxtmin¢o   cópias   das   mmirÊS{açõe§   de
int©r©§S©t   Despacho5   e   D©cisõegí   median[e   regular   cadas[r@€hienlo   m   Sístema   de   Processo
Eíetrônico, ¢onforme d'&dos #baixo indicüdos,  ©m consõnãnçia cqm  o estabe,lecido m  R%c)luç&o  nt'
01/2011  do TCESP;

ãjma:àgs:F®|:'ti?::Íà:tãgg:ruodçãâs;r:|,:tsr3::cso:,tãQod3:,b|is;aDd%p,#Doisà,fo%eííà:fa`_ieds(,qEus:av:g:¢cTadae:r:,.;
do  PQd@r  L®gislativot  Í)art®  d,o Tiibunal  .ds  C®ntas .do  Esla.do de  São  Piaiilo,  Sm  conformldíad¢  c{`trT.i  o
artígQ  90  da  L.ei  Cómplemçf`tar  nw  "9,  dta  14  d¢  jariejro  de  lcJgó,  iniciímcJc)~`ç`}(+!,  a  r.)artir  d6;  mtão,  Í:.}
C0ntagem  d(}.S  Prflzos  pfüG®`S`q.uajs,  coníormüD  f®gms  do  C;Ódi{?o  dS  Processo  Civil;
d}   Qu@lqu@r  alt`@ração  dç endereço ".  r@SidsnGial  Ç)u  €;tle(rônico  ~m ou  ltlL»t`ones  d@  contato  d¢tver`á  sei'
comuíii¢ade!  pelo  int¢r®88`üdot  p&tiç}ionando  nc)  proú¢§so,

2,  Üamo.nos por NOTIFICADOS para;
a)  0  a€ompa.nhámento dos  atos. do proçesso  at``é. Seu j`ulç)am®nto! fírial  e  ctgns@quente  pubncíição:
t})  Se   for  o  caso  e  d€   hoss`o   Ínl@r®Ss©.   nos   [)Í'azos  e  m`ç  form#s   l€.}Sais   e   r©çíim#ntair>.   ©x®reer  o
diit¢ita  d®  d©feé@,  jnt#rpor r#ÇuTSoS G o  qi/@  m:'€ajs  r,ouber.                     '

Í

LoCAL @ DATA:  jacamí, o,L de    àüwL«                  d® 2o2o,

gBLSTORDOÓR®Ãcl;ENTjmp£í

Nomç.: Adriar`o dos S`antos

8?rFg,oó8$5:ã%t.%rjgíãÃà?T9:2f3t:8?í®Sadoc'dadão
Data  de  Nascim©nto: 25/11/19õ6                                                                     £
Endõre¢o residencjal oompl@tQ:  Rua  B©lo Hçrizont®,  n° 87,  BaLitrü Vila  Formosa,  Jacareí/SP
Ewr"il lmtjtw`io"jl: adrianc}.s@ntQS@jaçar©i.s
Ê-m`üjl  Pe.§soali
T€lefQn@(s);  (1Z).t

ASsiiiaturà;

ríam}`Sajltc)S@jg£)arei,Sp

4! SSíiü ...`.'`:...:,.:

•gov.br

Mun"a"eD6leü'*;decümp¢tônciasn°Oi/2W
ResüonsáveisDelo@;!çg[dg;

P®Io  Municíplo:

Nom©; Adri&no dos Santüs

PRffifEITURA  MUN[CIPAL  DE  jACAmEi.SP
Prãç`€i  do81.r¢S  Pod¢r®g`  '/3,  Cüi`lfo,  Jtic#rsí,  SP  k  GEP  12,3Ç!~/-170

-FçlrHj   (12)89SS,$14#  /   Fax  (12)agà56QH`9o61

t
'



M.UNli€lpIÜ  DE JACA.R'EI
SECRETARIA ,DB ADMINISTRAÇÃC}   E  RE

•.-.`:::::;l`:,i:.-:E..'.-i:'-:
Clg  HUMAN

DIR:E.roRIÁ ÜF,` .supRlmE
UMDADE ÜE #ONTR,ATOS E

i Câmara Mu.riiciõ

de Jacarei

Gargo: Secretário de Sçgumnça G P®feüü do Çídadâo
CPF:  085,230f04840  R6:  19.213`1'83.7
Dat& d©  Nascim©nto; .25/11/1986
Eíid©r©çÜ r®sideriGiffil cümpletD,: Rua selQ  Horizonte,  n° 87,  Baim Vila  Fc7rmosai,  Jacarei/SP
Ewmâil  i«stituçíon@l:  adrl@m,sa`ntQS@jaoarel,§p.gQv`br
E.m©il  peà§soal:  adri©no,s,flr\{os@jacar#i
Tele`fo"(S.);  (12) 3

ASsiriatura:

pELA¥NT#J;{Em`A?{

Nomç:+--"
DE m AS§oÇ,AÇÃo c.o

`      /`.  ,   t       L    L'   t  `   f -„   ,    .`  i.,
Nom®:   ..

ER.CIAL  E INDU§TRIAL DE

Oar9Ü:`.:...::p`^.:_':w",:.:,..Lí:ú„b"m"~„

CPF:       t\` #`iLiiiLTi`uLRQ:

JACAREi:

•;:.      ?-.j      : ,..,     í,.              4      ..i:.'
1                    -                                  '  -JJ   .                                 .   __   _             _   __

Data de Nasçimento: .L/ji=/J+{~~i+í-*.
1

EHder©çor®Sidemiahompleto:;,";~;t.;.;w.±:...Li;;;=.„.;..`..`.t++,L`„.:.L;,:.b=`jLr~`

E:~mail  instj(uciiQn.aí

E~mail pessoal: L

TSigtQne(S):Lu

ASsinülura:

.L       `r,     '`       t.   1.
•'À        f   /"    !    ,L

=:+T--w%u--='-:~-.__.~.
\``

J"t*=-~~=+¥#-,=.:.;'`=-----~

Advogactq:    (ti)    FaSuit@W®, Tn.{

eletrôníco

i= `````\````\\\\

SJL._"

;íà,á'\.:iÀfoh"áJ , l",,uá.lv„   o   ®ndereço

P lt E F É I T U R A  M U N I C I P A L  Ü E'  J A C A R E. 1 .. `5`
Prêiça  do§  Trôs  Po'dç.Í6s,  73,  CSíilío,  JaçarQí,  gp  -C#

fdíie  (ia}3gí55«fiida  /  F.ax  (i2)3Q€f]-$06
1 2 , :' '2 ? - 1 '/ 0
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Folha
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C"âmaraMunriicipal

de Jacareí

A
Guarda Civil Muni`cipal de Jaoareí
Avenida Siqueira Campos, n° 1338, Jd,  Ester
CEP 12307-000 -Jacareí -SP

Termo de Doacão de Bicicletas

_:Fü
EEL

A Assooiação Comercial de Jacareí, devidamente estabelecida na Praça Barão do Rio

Branco,19 -Centro, Jacareí -SP, CEP  12327-350,  inscrita no CNPJ n° 45.212.453/0001-

10,  representando  a  Diretoria  desta  entidade  -1° tesoure`iro  o  Sr.  Jean  Makhoul  Abdo,

que  ao  final  subscreve,  vém  pelo  presente  termo  oficializar  a  V.   Sa,   a  doação  das

bicicletas abaixo r.elacionados:

ORDEM MARCA/MODELO No DE SERIE cÓDIGO

1 Bic Houston Alum Mercury 29 21  M NS 8181200362 083.74.000

2 Bic Houston Alum  Merc`ury 29 21  M NS  8181300291 083.74.000

3 Bic Houston Alum Mercüry 29 21  M NS  8181200752 083.74.000

4 Bic Houston Alum  Meróury 29 21  M NS 8181200539 083.74.000

5 Bic Houston Alum MerQury 29 2.1  M NS 8181300876 083.74.000

6 Bic Houston Alum  Mercüry 29 21  M NS 8181200376 083.74.000

Segue a este termo de Doação,  o Pedido de Venda sob o n° 23,166.10.040.983, datado

de 03/10/2019,  e entregue  pela  Lojas  CEM,  loja Jacareí,  CNPJ  56`642.960/0026-68,  no

dia 09/10/2019.

Sem mais para o momento, subscreve.

Atenciosamente,

io Tesoureiro                 ü-ri` em   ¢} `'"/"

J?J:Tflúvo
•  Praça Barão do Rio Branco, 19 - Centro H Jacareí / SP - CEP 12.327"35Ü

Pabx: (12) 3953-`1466                                e"imil: acij.acareí@bighost.com,br



Prefei`tura de Jacareí
Secretaria de Segurança e Defesá do Cídadão

Ofíclo n° 054/2019 -SSDC

-+

`     _q-..

Ao Sr Presiden{e da Associação Co.m-ér"Çiai e in`dustriai (Aci) de Jacareí

Sr. Wae[ Mamoud                                                   .-<-.

Aos cuidados do Sr.  Jean Makhoul Abdo

F9lha

•-=-=-_:Í-:---::f=-r-=-
-r~`   deiJacareí -Í ` . -

Em  18 de julho de 2019.

'

Assunto:           Apoio para implementação do patrulhamento com Bicicletas da Guarda cMI
Municipal  (GCM).    .

Anexo:  Descritivo de bicicletas para patrulhamento e Epl  para o Guarda Civil  Municipal.

Considerando a neQessidade de dotar a Guarda Civil Municipal de maior capacidade

de  mobilidade,   bem   como,   inQv.ar-'ná'  prestação   de   seMços   de   segurança   pública  de   nosso
.-`

município  de  Jaoareí,  venho  SOLICITÀ,R .a  esàa Associação  Comercial  e  industrial  de  Jacareí  o
.-             f   *;            -t -.-,

imprescindível  apoio  para  a  implémentação  de  uma  nova  modalidade  de  patrulhamento  para  a

cidade,  com uso de bicicletas.

Para tanto,  solicito a  DOAÇÃO de 08 (oito) bicicletas com  o "kit" de Equipamento de

Proteção lndividual (Epl) correspondentes (conforme descrito em anexo), de forma que,possamos

estrategicamente  privilegiar,   na  execução  do  patrulhamento  preventivo,   as  áreas  comerciais  e

parques da nossa cidade,

Permaneço    à    dispo§ição    para    eventuais    esclarecimentos    e    "ajustes    finos",

pessoalmente,   por   meio   do   e-mail   seguranca@jacarei.sp.gov.br   e   telefone   (12)   3955-9085   /

WhattsApp (12) 99129-4437.

Fraternal e atenôjosamente,

--`   .¥     L=-

ffiECEBjDO

TJÍJ"mAq%.COMLy" J^CAREÍ

Praça dos Três poderes,  8 -Centro -Jacare( -SP
Telefone:  (12)  3955-9082 -se[guranca@jacarei.sp.gov.br

do Cidadão



BICIOLETA 20 MlsTA 21V BRANCA / F]RETA R|                ESPECIFICAçÓE8

F'REçO: 1.300,00 o 2,200,00

Quad ío:JNum(nlo Rhoru 0081

Movlmonlo do DIÍoçüo: Hoad 301

Fiolo8: Dlsco Mocônlco

Aro9; Aoro 20xl ,9  Rhaíu Oboo

Po"olü! Aço Enoapodo

qu\düo: Aço 3t `8

Podal: Alum"o Mlb

sollm Mlb  Promliim

Pnou: 29x2.10

08ÍÍo: 8u6pomao Hoüd Sot

Kli CAmblo: TZ.31  8t`lmano

Alavar`oQ! Ropld Flro Yamada 21v

OAPACETE BIKE

PREçO; 70.00 .110.00

E9PECIFICAçÓE8

:#i:aqou##g%.8mior
Sb!®ma mloío 8Justo do
roouloüom lntoma.

Po8€ul  16 or`trad88 do oÍÓ
saíd88 do or,

Forro lnlorno romovívol  ®
lavóvol.

PO®O: 200 8

Tüt"nhos; M o G.
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ASSS# ffiç\'ft# ffl*J MflJm"A E#*A AM#R g €ffigüm^AHã
i    FUNDADAEM  IZ PE\QUTÜBRO DE  1935  |  CNPJ 45.215.209/0001~00

D©o(amda Utilld&dé Pública Mmicipa!; Estadual e FedÊral  |  lnscrita nQ^CNAS,  CMAS e CMi t+
1

}+.á m#i.s `d$ 70 anos Guií#nd# {1e nossQS idoàos Ç¢m a-mGr Q di.g

'<.

AsSociação éomercial de Jacar;í
'

A/C Jean Abdu

Í"ad®.

Jacareí, 8 de Janeiro de 2020

A Associação  Humanitária Amor e Caridade, vem  através de seu  Presidente

agradecer  a. d.oação  de  Feijão  e  de  Arr.oz  que  recebemos  desta  Associação,  pois

Çontribuirá diretamente para promoçãd de nosso trabalho.

Sem mais , atenciosamente,

-:_-::=::-:-=:-=---=---=-=-

AuxiliarAdministrativo

r45.215.209/OOOIWOOI

AS§OCIAÇÃO H"ANITÁRIA,

AMQR E CARIDA#E
RUA  ÇÔNEGQ  taá`É  BENTo,  578

S`,"     cgNTRgA-c£ãEíi.2à3D°8ti"    j

Rua Cônego José  Bento, 579  |  CEP  12.308-530 | Jacareí -SP |   (12)  3951-0012  | 3951`0199
\^Íww.agsoc!acaohumanjtaria.orgJ)r | ahac@associacaohumanitaria.org.br



CertifiQado de Entidade beneficente de Asslstênci@ Social portaria n9 09/2019 D.O.U.10/12/04
Muniçipai Lej ng 3704/95 -Estàduai Lej ng io337/99 -CMi Regis. Ng oo2/2oi5

i                                               CMAs lnscr, N9 003/2000 -CNAS 29/07/99

Jacareí,  11  de Fevereiro de 2020

Ofioio n° 03/2020

Assunto:Doação de Alimentos   '
Irmo. Sr,

Presidente da Associaçâó Comercial

Jacareí - S`P

!ENEi

0 Lar Fraterno da Acácia vem através desta solicitar a Vsa
a  doação  de  Alimentos  sendo  arroz  e  feijão.  NÓs  o  fazemos  em
nome da administração,  mas acima de tudo em  nome dos  nossos
idosos.

GestQ    como    o    de    V.S,a    não    apenas    beneficiam
nlaterialmente    nossa    ins{ituição,,    mas    também    so[idificam    as
relações  entre  as  pessoas  de  nossa  comunidade,   estabelecem
laços de confiança no ser h,umano e geram esperança no futuro de
nossa sociedade e de nosso país.

Que      Deus      possa      retribuir     multip[icadamente     sua
generosidade,

Atencjosamente

Rua Cruzeiro, 207 -Bairro Cjdade Salvador -CEP 12.312-160 -Jacareí ~ SP,
CNPJ 50,456.581/0001.49 -E-mai[: larfraterno@netjacarei.com,br

Fixo: (12) 3962-1994 HADM/ Financeiro: (12) 98170-1687



_e-_:--:--`-`-_-:

„  lar.  Fr.{tçl t?r'1qc}  Qz€pÍ``ÁirT`i  chüJÉiL.ür(al  (,SF'}

•:

'``

Lar Frederico Ozcmam
Obra Unida à Sociedade de Sã`o Vicénte de Paulo

CNPJ:  48.403,638/0001-08
-`

Jacareí, 06 de Janeiro de 2020.

Associação Comercial

A/C Jean
' -       -~ó`J, L'à-r~ Fl-éa~eTríóo--ó~z`ana.ri:  `o~braTü'nlàa-á é+o-ci-e-d~ade  São  Vicente  de  pauio,  Entjàade `

t

filantrópica  sem  fins  lucrativos,  destinado  à  assistência  social  a  idosos  tendo  uma  unidade

com capàcidade para 50 idosos,, Iocalizado nà` cidade. de Jacareí, situado á Rua Pedro Guery,

.145.-C_entro.                                                                                   `.
.

'(

Vêm  por  meio  desta,  agradecer  peia  dLS`à.çbão  dé  4o  quiios  de  arroz  e  3o  quiios  de

feijão. Parcerias como essas impulsionam os.-nóssos tíabalhos, Aproveitamos para convidá-la

a  visitar  o  Lar,  nossos  horários  de  visita  abertos  á  Óomunidade  são:  ás  quintas,  sábados,

"Que cada comunidacle acompanhe com atenção amorosa todos os que envelhecem„."

Papa João Paulo 11

Rua Pedro Guery n°  145 -   Centro   -Ja.careí (SP)   Tel :  (12) 2128-6650
larfredericoozariam,jac@gmail,com



t:ioffdt~ti3nd36enézer
ASSOCIAÇÃC)  FILANTRÓPICA CONST`ITUÍDA  EM  25  DE JUNHO  D^E '1C.

REGISTRADONC)`§   C:ONSELHOS  NACIONAL,    ESTADUAL   E   MUNICIPAL   DE`  ASSISTÊNCIA
poRTADORDDEocE#FoiçDAEDuoT[FLfDDÃ§ÊLPDúfBELZNCTÃDâEDDEEBREANL,EFEiscTEANDTUEADLEEAMsusÃÊ:ÊPNACLiAsociAL

SEDE;. NACIONAli UAC}ARE}Í -SP. CMJ nó. 50.456.870/0001.48

R§§gatan

'    JACAREI - SP, 05 de FEVEREIR0 DE 2020.

Oficio 005 JC/2020

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - JACAIUÍ |`SP !

r.,A.C/DlriETORPRESII)ENTE

] Rlm DOACÕEs DE ALIMENTOS EM GERAL.

[ I)ESAFIO JOVEM EBENEZER é uma associação de utilidade pública sem fms lucrativos,' i.econhecida como utilidade pública Municipal, Estadual Federal, destinada, principalmente a

i prestação de assistêncía social gratuita na área de reçupçração de pessoas dependentes do uso de
DROGAS Íinclusiv.e áloool e tabaco), atuando como um Çentro de recuperação para dependentes
químicos, com àlojamento nas cidades de Jacareí -SP, São José dos Campos -SP, Seropédica -RJ,
Porto Feliz - SP, São l,uís de Montes Belos - GO, Betim - MG, Natal ~RN

" Tendo em vísta que os recursos públicos destinados à manutenção dos serviços i)rcstados,

gi.atuitamente, à população ¢m geml,são, cada vez mais insuficicntes, viemos através dcste
ofício solicitar a este ostabelecimento a T)ossibilidade de nos doar alimentos.

: Saüentamos que toda a Çolaboração é sempre bem-vinda, tendo em vista o crescente aumento da

procura por nossos serviços, decorrentes deste que é, sem dúvida, um dos maiores problemas social da
atualidade: as DROGAS (inclusive ÁLCOOL e TABACO).
Gostaríamos de esclarecer2 também, que esta instituição terá o maior prazer, independente de esta

empresa poder ou não colaborar com a manutenção de nossos serviços de colocar a disposição os
serviços prestados por esta instituição a quem possa interessar ou preçisar.
Em havendo possibilidade de V. S. as, Toda a documentação que se fizer necessáría. Fone para
contato( 12 ) 3956-3506 ou ( 12 ) 9824249-3728, como também por e-mail
aldemí30 die.iacai'eí.sT}@,qmai],com

Conáe¢er¢is a Verdhd;e e a Íuerd:ad;ti, `uos ãôertará, S.J oão8: 3 2

SEDE. NAaloNAL; ROD, D.PEDRO 1, km 10 -JACARBÍ~SP -CX. POSTAL 164 -CEP |2.332-000 ~ FONB (OXX12) 3956 3506 -12 982493728
Utúdades Ftlíctis em Jac¢reí (SP), São José dos. Campos (SP). Seropéd,ica {RJ).

e São-I.u{s áe MotTíes Belos (GO)
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ASSS#!ÂSÃffi M.UMÃNiTÁK!A.ÂM®ffi ffi €ARmÂffi E

FUNDADA EM  12 DE OUTUÉRC) DE  1935 | CNPJ 45.215.209/0001.00
Deolamda Utilidade PúbJÍc& Municipal,  Estaduaí e Federal  |  lnscrjta no CNAS, CMAS e ÕMI

Hãi"isti$70ãnü#'óuidffindod"QS`%Sido$9scüri&müredignidâde`

Jacareí,12 de feverei

Associação Comercial de Jacarei

A/C Jean Abdu

(1

A-Associação Humanitária Amór e Caridade, vem  através de seu  Presidente

agradecer  a  doação  de  Feijão  e  de  Arrdz  que  recebemos  desta  Associação,  pois

contribuirá direta_mente para promoção de nosso trabalho.

Sem mais , atenciosamente.

AuxiljarAdministrativo

-i--_:----_---t::_:-:----'i::-==::

wA_çij+üG,_oel,„gp§Í?.?3nà4;ç..Q5,,J5o"_ü
€SN-rR:A-fuk':;' ,,,, {  .  go

ti.

Rua Cônego Jos_é Bento] 579  |  CEP  12.308~530 | Jacareí , SP  |   (12) 3951-0012 |  3951-0199
w\m^/.assoolaoaohumanitarla.org.br | ahac@associacaohumanitaria.org`br

1



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

ASOCIAÇÃO     COML.     E     INDL,     DE     JACAREL`:`.``ih§ó
45,212.45.õ/0001-10;:deQlaía<tç[`e.nt+ég\u\e-`né§{àcláta,osse

no    .ccN.Pü`  aãob,   `o`    no

.tes,:__`_-É_-,_fi_.Súri.'í¢#  _         _  ___

Jàçareí,nL (_L_Ç±,iJlio_

Empré§a`/Péss`óa

Recebedora

ÀSsi-n'at-urà: m `ft9 - .

Ç,er:  '  .     :]  -a



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS .
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Sr Jean o exame due gostaríamos de fazer e pcR Swab cotonete.

0 nome para exame.

Shirlei Marinhodossantos.,       39 anos  ,

Patrícia Teodoro, ,40 anos

MarilisMoresco.     36anos

Marli de paula.          50

Ana  Luiza Carvalho de Souza. 47  anos

E nosso capelão o padre que celebra aqui.

Milton  Faria. 71 anos



Prefeitura Municipal de Jacareí
Secretaria de Finanças
Fone: (12) 3955-9024 -www.jaoarei.sp.gov.br

UM -Unidade Médioa de Analises Clinioas Ltda   ,
UM -Unidade Médica de Analises Clinicas Ltda   .
Rua Luiz Símon, 75 -Jardim Paraíba
CEP 12327-510 -Fone (12) 3953-2778 -Jacarol -SP
falecor`osco@unldademedloa,com.be
lnscrlção Municlpal 2276 -CPF/CNPJ 50.456.664/0001-38

ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Data de Emlssão da NFS-® Códlgo de Verificação de Autenticldade

Número da Nota Flscal11747Tribiitado no munieípio 22/07/2020 13:44: 13 26 55 6E
NúmBro do RPS Serle do F`PS Data de Emlssão dc7 RPS

Consu[te a aut®nticldade doste documonto acossando o site: b!!ps://www.issnetonline,com,br/JÊÊa!Ê!£gn|ine

Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF

45.212.453/0001-10
lnscrlção Munlclpal

2723
Razão Soclal

Associação Comercial e lndl. de Jacareí
Endereço

Praça Barão do Rio Branco
Complemento

Cidade / UF

Jacareí / SP
Telefone

(12)3953-1466

e.mail

acijacarei@bighost.com.br

Local dos Serviços

Jacareí -São Paulo

Descrição dos Serviços
Realização de 5 testes COVID-19 por PCR.

Pagamento em:
03/08/2020-1 °  Boleto
18/08/2020-2° Boleto
02/09/2020-3° Boleto

lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-lssQN
AtMdade do Miinloípio AIíquota ltem da  LC116/2003 Cócl. Naclonal At vídade  Ecoriõmlça

8640201  -Laboratórios de Anatomia Patológica e Citológica 2,00 402 8640201

Valor Total dos Seh/iços Desconto lncondlcionado Deduções Base Cáloulo Base de Cálculo Tcjtal do lssQN lssQN Retldo Desconto Condlcloriado

R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$  1.250,00 R$ 0,00 Sim R$ 0,00

Retenções de lmpostos
PIS COFINS lNSS lRRF CSLL Outras Retenções lssQN

R$ 8,13 R$ 37,50 R$ 0,00 R$  18,75 R$ 12,50 R$ 0,00 R$ 25,00

Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 1.148,12

lnformações Comp[ementares

lss.NET . Sístema Nota Control® . www.notacontrol.com.br
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