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Resolucâo SESI/CN no

0037/2016

Autoriza a baixa
patrimonial e alienação,
por venda, de bern
irnóvel de propriedade
do SESI/ DR/BA
0 CONSELHO NACIONAL DO SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA, em
Reunião Ordinária de 29/03/2016, no uso de suas atribuiçäes legais,
regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO que o Departamento Regional da Bahia não possui
mais interesse em urn imóvel, corn benfeitorias, localizado na Avenida Tiradentes
n° 301, Largo do Papagaio, bairro da Ribeira, Salvador/BA e matriculado no 40
OfIcio do Registro de Irnóveis e Hipotecas de Salvador/BA sob o n° 18.140;

CONSIDERANDO as justificativas contidas no OfIclo DRB-DIR n°
089/2015 do Diretor do Departamento Regional do SESI da Bahia, seguido de
justificativa elaborada pelo Superintendente do mesmo SESI/DR/BA, bern como Os
termos da ata da reunião ordinária do Conselho Regional do SESI da Bahia ocorrida
em 27 de agosto de 2015, manifestando-se favoraveirnente a alienação, por venda,
do imóvel;
CONSIDERANDO o laudo de avaliaçäo datado de 17 de novembro
de 2014, e juntado ao processo interno do SESI PRO-47769/2015, e que deverá
estar devidamente atualizado na data da alienaçâo;

CONSIDERANDO

a obrigatoriedade do cumprirnento dos ditames
constantes do Regulamento de Licitaçöes e Contratos do SESI;

CONSIDERANDO que o recurso obtido corn a alienacâo, por venda,
do referido imóvel, reverterâ integrairnente para as finalidades institucionais do
mesmo SESI;
CONSIDERANDO

as previsôes contidas nas ailneas "v" e "x" do art.
33, do Regulamento do SESI, no que se refere a representacão da entidade em
juIzo ou fora dele;

CONSIDERANDO

os terrnos do Parecer CONJUR N O 0010/2016,
emitido pela Consultoria JurIdica do Conseiho Nacional do SESI, in Proc.
SESI/CNO201/2015.
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RESOLVE:
Art. 10 Autorizar 0 Diretor do Departamento Regional do SESI da
Bahia a alienar, por venda, urn imóvel, corn benfeitorias, localizado na Avenida
Tiradentes n o 301, Largo do Papagaio, bairro da Ribeira, Salvador/BA e matriculado
no 4 0 OfIclo do Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/BA sob o n o 18.140,
alienaço esta que dever6 se dar corn base no laudo de avaliaçâo juntado ao
processo interno do SESI PRO-47769/2015, devidamente atualizado na data da
alienaço, e seguindo as regras constantes do Regularnento de Licitaçöes e
Contratos da entidade, sendo certo que os recursos advindos da venda sero
integralmente aplicados nas finalidades institucionais do SESI.

Art. 20 Deterrninar que conste do edital que ofertará o imóvel
publicamente que qualquer averbaço, seja de que natureza for, que não tenha
sido feita em sua matrIcula no Registro de Irnóveis, como, por exemplo,
benfeitorias e construçôes, bern como suas regularizaçôes, em especial no âmbito
cartorário, tributário e da adrninistração püblica, será providência de inteira e
exclusiva obrigaçâo, responsabilidade e onus do futuro arrematante/adquirente,
nada podendo ser reclamado do SESI corn relação a estas providências e os seus
custos.

Art. 30 Determinar que conste do edital que o imóvel está sendo
ofertado corn a cláusula ad corpus, nos termos do § 30 do art. 500 do Código Civil
de 2002.

Art. 40 Determinar que conste da futura escritura ptblica de compra
e venda as determinaçöes contidas nos arts. 20 e 3 0 do presente ato.

Art. 5° Determinar que a alienação seja precedida da rescisâo do
contrato de cornodato de parte do irnóvel firmado entre o SESI/DR/BA e a ASSASF.
Art. 60 Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se, dê-se ciência e curnpra-se.
Brasilia, 29 de Marco de 2016
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