CONSELHO NACIONAL

Servigo Social da Industria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Resolu?ao CN-SESI

0106/2021
Autoriza a baixa patrimonial e
alienacao, por doagao, de bens
moveis, de propriedade do
SESI/DN.

0 CONSELHO NACIONAL DO SERVigO SOCIAL DA INDUSTRIA, na 206^ Reuniao Ordinaria de
29/11/2021, no uso de suas atribuifoes legais, regulamentares e regimentals,
CONSIDERANDO o Offcio n^ 108/2021-DIDEN e a Proposi?ao n e 55/21, ambos do diretor do
Departamento Nacional do Sesi, em exercicio;
CONSIDERANDO a alinea "n" do artigo 24, do Regulamento do SESI;
CONSIDERANDO o que determina o paragrafo unico do artigo 1° da Resolugao SESI/CN n°
01/2004, bem como os documentos constantes do processo CN0162/2021;
CONSIDERANDO o que determine a alinea a inciso III do art. 6° do Regulamento de Licitafoes
e Contratos do SESI;
CONSIDERANDO que o Sesi possui bens moveis inserviveis correspondentes a mobiliarios em
geral, equipamentos de informatica, maquinas e equipamentos em geral cujo valor residual monta a
R$ 21.782,10 (vinte e urn mil setecentos e oitenta e dois reals e dez centavos);
CONSIDERANDO que os referidos bens nao estao sendo mais utilizados no servigo do DNSesi;
CONSIDERANDO os termos do Parecer CONJUR n9 0143/2021 emitido pela Consultoria
Juridica e Governan^a Corporativa do Conselho Nacional do SESI no processo CN0162/2021.
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CONSELHO NACIONAL

Servifo Social da Industrie
PELO FUTURO DO TRABALHO

Cont. da Resolugao CN/SESI n® 0106/2021

RESOLVE

Art. I9 Autorizar o Diretor do Departamento Nacional do SESI a alienar por doa^ao
mobiliarios em geral, equipamentos de informatica, maquinas e equipamentos em geral, os quais se
encontram inservfveis e fora dos padroes atuais adotados pelo Sistema Industria, os quais constam
do rol indicado no anexo.

Art. 29 Determinar que a doagao seja feita a favor de entidade(s) que os utilize em
finalidades correlatas as do SESI.

Art. 39 Esta Resolugao entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, de-se ciencia e cumpra-se.
Brasilia, 29 de novembro de 2021.

r- ■
Eduardo Eugenio Gouvea Vieira
Presidente
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