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009768 Analise Tecnica 

Diogo Brito d 008121 Analise Tecnica 

NOME MATRfCULA 

RESULTADO DA ANALISE DA PRESTA<;AO DE CONTAS: OBS.: T rmo 

EQUIPE T~CNICA RESPONSAVEL PELO MONITORAMENTO E ACOMPANHAME TO - - 

PR STA~AO E CONTAS 

DATA PREVISTA PARA A PRESTA<;AO DE CONTAS: 

DATA EM QUE A PRESTA<;AO DE CONTAS FOi APRESENTADA: 

PRAZO DE ANALISE DA PRESTA<;AO DE CONTAS: 

PREFEITURA MUNICIPAL OE AFONSO CLAUDIO 
E ta do p i1 it S mt 

I• 
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te Acordo de Cooperacao tern como objeto a celebracao de parceria entre o 
E AFONSO cl.AUDIO e a ASSOCIA~Ao DE PRODUTORES RURAIS, 

FAMIUARES E MORADORES DE TRES PONT0ES, em regime de mutua 

0 U lctPIO DE AFONSO CLAUDIO, Pessoa Juridica de Direito Publico lnterno, 

e i scri a no C PJ n2 27.165.562.0001/41, localizada na Praca da lndependencia, 

9 34 , Ce ro, A onso Claudio/ES, neste ato representado por EDELIO FRANCISCO GUEDES, 
Pree· icipal, i scrito no RG n2 162.355-STPC/ES e no CPF n2 364.080.007-67. 

reside e a Av. Presidente Vargas, slt«, Afonso Claudio/ES e a ASSOCIA<;AO DE 

PRODUTORES RURAIS, AGR CUL TORES FAMlLIARES E MORADORES DE TRES PONTOES, 

de a e Civil, sem fins lucrativos, com sede na localidade de Tres Pontoes, zona rural, 

onso Claudio/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 17.320.000/0001-71, neste ato 

represe tada pelo seu Presidente o SR. JOSE FAGUNDES BRANDAO, brasileiro, casado, 

agricul or, i scrito no RG n2 529.251-SSP/ES e no CPF n2 764841147-49, residente na 

locali ade de Tres Pontoes, zona rural, Afonso Claudio/ES, em conjunto denominados 

'*°.l!~~tlROS e separadamente MUNICiPIO DE AFONSO Cl.AUDIO e ORGANIZAtAO DA 
E ADE OVIL - OSC, respectivamente, tendo em vista o resultado do Chamamento 

ico 0 002/2020, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERA<;AO, sujeitando- 
que couber, aos termos da Lei Federal n2 13.019/2014, suas alteracoes e D creto 
al n2 384, de 26 de junho de 2017, mediante as clausulas e condicoes abai o. 

ACORDO DE COOPERA<;AO N2 003/2020 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIClPIO DE 

AFONSO Cl.AUDIO E A ASSOCIA<;AO DE 

PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES 

FAMILIARES E MORADORES DE TRES 

PONTOES - CNPJ N~ 17.320.000/0001-71. 

ACORDO DE COOPERA~AO 

PROCESSO 2 017049/2020 
CHAMAME TO PUBLICO N2 002/2020 
OB ETO: BENEFICIADOR DE CAFE 

tado o spin o San 
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ClAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA~OES 
2.1. Alern dos cornprornissos gerais a que se submetem, par fores deste Acordo de 

Cooperacao e da Lei Federal nQ 13.019/2014 e suas alteracoes, os PARCEIROS se 

comprometem a: 

2.1.1. MUNIClPIO DE AFONSO CLAUDIO, por meio da Secretaria Municipal de Agricul ura e 

Desenvolvimento Econ6mico: 
2.1.1.1. Ceder a Associacao de Produtores Rurais, Agricultores Familiares e Moradores 

Tres Pont6es, em forma de Concessao de Uso, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogavel r 

igual periodo, o Beneficiador de Cafe 800@ Conjugado c/ elevador, Marca Pinhale se, 

Modelo COM-88 - Monofasico, Serie nQ 5841, Nata Fiscal nQ 06791, estado de conse a. a 
6timo, recebido por meio de doacao advindos da Secretaria de Agricultura, Abastecime · , 

Aquicultura e Pesca (SEAG), conforme Contrato de Doacao com encargos SE 

0263/2020 (Processo nQ 2020-QBl W4), tombado sob o nurnero patrimonial m 

501.121.395, objeto deste acordo; 

2.l.1.2. Proceder, por intermedio da Cornissao de Monitoramento, a a Ii 
cumprimento do objeto da parceria e do(s) atendimento(s) realizado(s) p I 

inclusive com a realizacao de visita (s) e, eventualmente, procedimentos fiscaliz tori · 
\ 

2.1.1.3. Analisar a prestacao de contas da Associacao, nos moldes pr vistas na l :i Fe 

n2 13.019/14 e demais alterac;6es, bem como as demais condicoes expressa no D re 

Municipal nQ 384, de 26/06/2017, aceitando-as, questionando-as ou r jeitando- s, n pr 

de 90 (noventa) dias, a partir do terrnino do periodo estipulado para ntreg ; 

2.1.1.4. Realizar, sempre que possivel pesquisa de satisfacao com os b n flcia ri d pl n 

de trabalho e utilizar os resultados coma subsidio na avaliacao d~ pare ri I br d e o 

cumprimento dos objetivos pactuados, bem coma na r orientaca o e no just das m tas e 

atividades definidas, podendo valer-se do apoio tecnico de t g~tencia; 

2 

01 (um) Beneficiador de Cafe 800@ Conjugado c/ elevador, Marca Pinhalens , M del 

COM-BB - Monofasico, Serie nQ 5841, Nota Fiscal nQ 06791, estado de conservacao 6ti · 
recebido por meio de doacao advindos da Secretaria de Agricultura, Abastecimen , 

Aquicultura e Pesca (SEAG), conforme Contrato de Doacao com encargos SEAG n- 
0263/2020 (Processo nQ 2020-QBl W4), tombado sob o nurnero patrimonial municipal 
501.121.395. 

coopera~ao para consecu~-o 
execucao de acoes em apoio aos gricultor r~ mill r i lpi 
Plano de Trabalho aprovada e que pa sa inte r r l rmo. 
1.1.1. Para cumprimento do objeto o MUN1crP10 DE AFONSO CLAUDIO c.:dr·r,., '~ f' 
de Concessao de Uso, o equipamento agrfcola, a saber: 

I /\1 · IC 
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men o 

2.1.3.1. Selecionar os beneficiaries do Munidpio de Afon o Cl io/ , n 

do equipamento agrlcola apenas aos usuarios associados a ntid d 

2.1.3.2. Garantir a estrutura ffsica para armazenam nto e on rv d 

agrtcola: 
2.1.3.3. Garantir a realizacao das ma nut nc;o · ri 
como s us reparos quando n ccsse rio; 

2.1.2.3. Emitir parecer tecnico conclusive de anallse da prestacao de contas final, I v J 

em constderacao o conteudo do relat6rio tecnico de monitoramento e avaliacs d e.; 

trata o art. 59 da Lei Federal nQ 13.019/2014 ea clausula antecedente; 

2.1.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnologicos necessaries as atividad 
monitoramento e avaliacao: 

2.1.2.5. Reter as entregas de bens e/ou servicos subsequentes, quando houver evidencia 

irregularidades na aplicacao ou uso de bens/servicos anteriormente recebidos, qua 

constatado desvio de finalidade ou o inadimplemento da Associacao em relac;ao a 

obrigac;5es do acordo de cooperacao ou em caso de a Associacao deixar de adotar, se 

justificativa suficiente, as rnedidas saneadoras apontadas pelo Municfpio ou pelos orgaos de 

controle interno e externo, ate a efetiva regularizacao: 

2.1.2.6. Em caso de descumprimento das notificacoes e prazos apontados para saneam n o 

de irregularidades ou impropriedades da prestacao de contas e da execucao do obje o, 

serao tomadas as providencias, com a irnposicao das penalidades previstas na Lei r 

13.019/2014; 
2.1.2.7. Devera manter, em seu site oficial na internet, a relacao das parceri s c 

dos respectivos pianos de trabalho, ate 180 (cento e oitenta) dias ap6 

encerramento, e os meios de representacao sabre a aplicacao irre ular d 

envolvidos na parceria oriunda do acordo de cocperacao. 
2.1.3. DA ASSOCIA<;AO DE PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES FAMILIARE 
MORADORES DE TRES PONTOES: 

pela Associacao: 

2.1.2. Por intermedlo do gestor da parceria: 

2.1.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria; 

2.1.2.2. lnformar ao administrador publico a existencia de fatos qu p rn r pr rr r; r-; 

as atividades ou metas da parceria e de indfcios de irregularid d 

equipamento agrfcola, bem como as providencias adotadas ou que d 
sanar os problemas detectados· 

I 

mi present acordo de cocperacao, subm tendo-o a 
designada, nos termos do art. 59 da L i F d r 
independentemente da obrigatoriedade de pr nta ~· d 

f,JVtJlli1c(;jo L ', "'))r·•, < l wtrJ rJrJ 

d r M (Jn I CJ r. H n 1 • n I<) • I m f 10 ,; , r 
/701 ~' t· < ~ rr ,1 u.-1 ·i T'~ I 

Emitir relat6rio t icnico d 2.1.1.5. 

u\ 11 ro PREF ITU 



Digitalizado com CamScanner 

c 

4.1. A Associacao e responsavel pelo gerenciament 

recebido, inclusive no que diz respeito as despes s 

nos termos do art. 42, incisos XIX e XX, da Lei Fe e 

13.204/2015. 
Paragtafo unico. E de responsabilidade exclusi 

encargos trabalhistas, previdenciarios fis ais 
equipamento agricola concedido, constante 

responsabilidade solidaria ou subsidiaria do 

\OD Cl.AUSULA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE DA ORG 

Cl.AUSULA TERCEIRA - DA EXTIN~AO DESTE ACORDO 

3.1. A extincao deste Acorda se dara mediante na hi ' 

Paragrafo unico. 0 descumprimento de qualq ier a 

para sua rescisao, especialmente quando ho er 

desacordo com o piano de trabalho. 

Ii 

subsidiaria da adrninistracao publi 

OS onus incidentes sobre 0 objet d 

execucao: 

2.1.3.5. Apresentar Plano de Trab lh 
de abrangencia: 

2.1.3.6. Se responsabilizar pela org niza a 
relat6rios tecnicos: 
2.1.3. 7. Os pequenos produtores a sere 

agrfcola, utilizarao dele, para fins de melh ria na r 

fortalecendo a agricultura familiar, observan 

11.326/2006; 
2.1.3.8. Permitir o livre acesso dos agentes da a inistra 
do Tribunal de Contas correspondente aos process s, . 
relacionadas ao acordo de cooperacao, bem co 
objeto; 

2.1.3.9. Divulgar na internet em locals visl eis 

em que exerc;a suas acces todas as parcerias cele ra a 
as informac;6es mi nimas exigidas no paragrafo , nic , art. _.i 

2.1.3.4. Constitui, t 

PREFEI 
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Cl.AUSULA NONA -TITULA~IDADE DO EQUIPAMENTO AGRICOLA 
9.1. O equipamento agrfcola disponibilizado par forca desta parceri perman sob 

titularidade do Municipio de Afonso Claudio ao terrnlno da vigencia dest Termo. 
Paragrafo Primeiro. Caso o equipamento agricola do Munidpio d Afonso Claudi s torne 
inservfvel antes do terrnino da parceria, serao adotadas provid "nci s c nform legislacao 

de administra~ao patrimonial. 

Cu\USULA OITAVA- DO PLANO DE TRABALHO 

8.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partfcipes obrigarn-se a cumprir o piano d 

trabalho que, independente de transcricao, e parte integrante e lndissociavel do presen 

Termo de Colaboracao, bem coma toda docurnentacao tecnica que dele resulte, cujos d 

neles contidos acatam os partfcipes. 

8.2. Os ajustes no piano de trabalho serao formalizados par certidao de apostilam nt 

exceto quando coincidirem com alguma hip6tese de termo aditivo, caso em qu d v r 

formalizados par aditamento ao termo de colaboracao, sendo vedada a alt rac o d bj t 
da parceria. 

CLAUSULA SETIMA- DA PUBLICA(;AO 

7.1. 0 MUNICf PIO DE AFONSO CLAUDIO providenciara a publicacao do extrato deste Acorda 

de Cooperacao no Diario Oficial do Municf pio. 

6.1. 0 equipamento agrfcola concedido pelo MUNICf PIO para a Associacao com vistas a 
execucao deste Acorda nae podera ser alienado, locado, emprestado, oferecido coma 

garantia ou cedido a terceiros, em nenhuma hip6tese. 

Cu\USULA SEXTA- DO EQUIPAMENTO AGRICOLA CONCEDIDO 

Cu\USULA QUINTA- DA VIGENCIA E EFICACIA 

5.1. Este instrumento tera vigencia de 10 (dez) anos, contados a partir d d t d 

podendo ser prorrogado par igual perf odo, de acordo com a aprovacao d · 
monitoramento e do gestor da parceria. 

Paragrafo Primeiro. A vigencia podera ser alterada mediante termo aditivo, conf. rrn 
consenso entre os partf cipes. 

Paragrafo Segundo. A eficacla deste instrumento flea condicionada a publicacao do e 

extrato no site oficial do municfpio, a ser providenciada pela ADMINISTRA<;AO PUBLICA. 

ri u de no relacso ao referido pagamento, os onus incid 

decorrentes de restricao a sua execucao. 

LA DI 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PRESTA~AO DE CONTAS 
11.1. A prestacao de contas devera ser feita de acordo com o previsto no piano d tr b lh 

e, obrigatoriamente, no final de cada exerdcio, para fins d monit ram nt d 

cumprimento das metas do objeto. 

11.2. Os documentos que devem ser apresentados na prestacao de conta : 

a) Relat6rio de cumprimento do objeto; 

b) Relatorio de prestacao de contas a ser aprovado pela conced nt ; 

c) Rela~ao dos services prestados, quando for o caso; 

d) Rela~ao de pessoas treinadas, quando for o caso; 
e) pectaracso de alcance dos objetivos a que se propunha o in trum nto. 

11.3. Observar ainda o previsto no Capftulo IV da Lei nQ 13.019/14. 

consideracao o conteudo do relat6rio tecnico de monitoramento e avallacao de que trata 

art. 59 da Lei 13.019 e suas alteracoes, 

Cl.AUSULA DECIMA- DA GESTAO E ATRIBUl~OES 
10.1. 0 gestor da parceria sera o Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econornico que tera coma atrlbuicao: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execucso da parceria; 

b) lnformar ao seu superior hierarquico a existencia de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestao 

do equipamento agrfcola, bem coma as providencias adotadas ou que serao adotadas para 

sanar os problemas detectados; 

c) Emitir parecer tecnico conclusivo de analise da prestacao de contas final, levando em 
l 

a) A rnanutencao do equipamento agricola em sua propriedade, perman d 
sob responsabilidade da Associacao ate a retirada pelo Munidpio de Afonso Cla 
devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias apes o terrnino da parceria; 

b} A concessao do equipamento agrfcola a Associacao, caso nao seja necessario p ·r 

assegurar a continuidade do objeto pactuado por execucao direta ou por celebracao de n 

parceria com outra entidade, permanecendo a cust6dia sob responsabilidade da Associacso: 
OU 

c) a concessao do equipamento agrfcola a terceiros, desde que para fins de interesse social, 

permanecendo a cust6dia sob responsabilidade da Associacao parceira ate sua retirada, que 

devera ocorrer ate 60 (sessenta) dias apes a edicao do ato da concessao. 

Paragrafo Segundo. Ap6s o terrnino da parceria, o Munidpi 
uma das seguintes hipoteses: 

PREFEITURA MUNICIP t D AFON1 0 Cl' U 
Estado do splrito Sant 
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TESTEMUNHAS: 

al de Agricultura e Desenvolvimento Econornico 

EDELIO ANCISCO GUEDES 
PREFEITO MUNICIPAL 

Afonso Claudio/ES, 09 de dezembro de 2020. 

ClAUSULA DECIMA GUN DA - DO ORO 
12.1. Fi a I ito o oro da Coma ca d Afonso Cl, udio/ 
questo s decorren es d s e ins rumen o. 
12.2. E par es arem d acordo, as partes firmam o pr n 
02(duas) vias de igual eor e forma, na presence de du n 
subscrevem, para que produza seus jurfdicos e legais efeitos. 

> t f · JI l IT J 
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Nome: 
CPF: 
Endereco: 
Bairro: 
Cidade: 
CEP: 

3". OtlTROS PARTfCIPES (lndicar se existem outros parceiros para execucao de t 

projeto. Se houver, in'cluir os dados de identiflcacao). 

Data da posse no cargo (lnformar a data da posse no cargo de represe an e lega, 
em exercfcio na organiza~ao.}~04/12/2019 
Assernbleia de eleicao da Diretoria (lnformar a data da Assembleia de e1lei~o da Di e o · 

em exercfcio da organiza~ao.}04/12/2019 

Cidade:. AFONSO CLAUDIO 
Telefones: (27)997'62-4742 

Cargo: PRES1IDENTE 

CPF:764.841.147-49 Nome: JOSE FAGUNDES BRANDAO 
RG: 529251 
6rgao Expedidor:SSP 
Endereco: TRES PONTOES 
Bairro: SEDE 
CEP: 29.600-000 
E-mail: 

2. JDENTIHCAcAO DO RfSPONSAVEt LEGAL-PELA PROPONENTf 

CEP:29 .600-000 
Bairro: SEDE 
Cidade: AFONSO CLAUDIO-ES 
E-mail da Instituicao: 
Telefone: (27)3735-1134 
Celular: 

COMUNIDADE DE TRES PONTO.ES Endereco: 

Nome: ASSOOIA~AO DE PRODUTORES RUAA1IS, AG 'I UL 

MORADORES DE TRES PONTO.ES 
CNPJ:17.320.000/0001-71 

1; DADOS CAOASTRA1IS DA ORGANfZAcAO PROPO 

PLANO D TRABAL 0 

tu ASSOCIAy\O DE PRODUTORE5 RURAJS, AGRICOL TOR S 
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~.4. Metodologia e Abordagem da Proposta O uso do equipamento sera feito mediante 
iagendamento, com pagaroento de taxa para rnanutencao par parte dos associados e com 
preco diferenciado por nao associados, mediante a demanda. O equipamento sera 
manuseado por funcionario treinado. 

6.3. Meta de Atendimento: Beneficiamento de aproximadamente 1500 sacas de cafe, 
oferecendo a pelo menos 60 agricultores, entre associados e nao associados. 

6.1. Disponibilizar atendimento com services de rnecanlzacao agricola a 48 agricultores. 
6.2. Utilizar o equipamento exclusivamente em service, tais como: Pilagem de cafe 

~- METAS 

~.1. JUSTIFICATIVA A comunidade de Tres Pontoes traballha tradicionalmente com 
producao de cafe e todos os seus 48 associados possuem uma lavoura. A Associacao ja 
oferece o processo de secagem do grao em secador de chama indireta oque facilita, 
melhora qualidade e deixa o o beneficiamento a custo reduzido, entretanto faz-se 
necessario a presence de uma maquina de beneficiamento responsavel pela pila do cafe 
que proporcionara a separacao do grao e da palha. A aquisicao desse tipo de equipamento 
pelos agricultores de maneira individual e na maioria das vezes inviavel, portanto a 
presence e uma maquina de pilar cafe na a sociacao, em uma area centralizada 
beneficiaria um grupo grande de agricultores a baixo custo. 0 equipamento poderia 
obviamen e ser utilizado por outros agricultores fora da associacao a preco diferenciado. 
0 uso do equipamento alern de facilitar o trabalho do cafeicultor tarnbern possibilitaria a 
obtencao de um produto de melhor qualidade e portanto com um maior valor agregado, 
que traria melhor renda para a area rural. 

s, SlNTl;SEU.A PROPOSTA 

Caracterizacao da atividade realizada pela OSC. ociacao de Produtores Rurais 
gricultores Familiare e Morador s d Tre Pont6es atende a um total de 48 associados, atendendo 

principalmente por meio de agendamento de uso de equipamentos mediante a necessidade do 
produtor rural, com funcionario responsavel pelo uso do secador e outros equipamentos 0 
equiparnento seria utilizado sabre cobranca de valores reduzidos para os associados. 

Breve Hist6rico da Organiza~ao da Sociedade Civil. A Associacso de Produtores Rurais 
Agricultores Familiares e Moradores de Tres Pontfies teve seu infcio firmado aos dezenove de 
setembro de dois mil e onze buscando concorrer o fortalecimento econornico, social e politico dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais associados, estimulando-os a constitulcao de um patrimonio 
pr6prio comu~. Tern buscado tarnbern lutar pelos direitos de seus associados junta aos poderes 
publicos, contribuir para a preservacao ambiental, a producao de unidades habitacionais ea atividade 

.voltadas para jovens e mulheres, objetivando a qualidade de vida com sustentabilidade, alern do 
agroturismo. A associacao tern buscado tarnbern oferecer o servico de secagem de cafes por meio de 
equipam:nto adequado. (Sugere informar a data de criacao. diretrizes da OSC, capacidade de 
atendimento, nurnero de associados, principais trabalhos realizados e qualiflcacao tecnica dos 
profissionais permanente) 

Descrever a evolucao do trabalho da lnstituicao a partir da sua fundacao: 

4. DESCRl~O DA REAUDADE -~ - - - 

ASSOCIAyiO DE PRODUTORES RURAIS, AGRICOLTORES FAMILIARES E MORADORES DE TRES PONTOES 



Digitalizado com CamScanner 

I 
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8.L Sustentabilidade 

--~ lnstalacdes Fisrcas 
e c2fe5. 

01 

. Estrtrtura F~ica: 

OORES OE THES PONH)ES 
AS_QC ~ E 0 · 0 ES 


