
Digitalizado com CamScanner 

Data da posse do representante legal em exerdcio na organizacao: 06/12/2019 
Data da Assembleia de eleicso da Diretoria em exerdcio na organizacao: 06/12/2019 

Nome: ANTONIO CARLOS MESSIAS 

CPF: 093.155.907-32 
RG: 788.123 
6rgao Expedidor: SESP /ES 
Fun~ao: Presidente 
Endere~o: Sao Pedro, 
Bairro: Distrito de Pontfies 
Cidade: Zona Rural, Afonso Claudio/ES 
CEP: 29.604-000 
Telefones: (27} 99961-3095 
E-mail: Nao possui 

2. IDENTrFICA~AO DO RESPONSAVEL LEGAL PELA PROPONENTE 

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZA(;AO PROPONENTE 

Nome: ASSOCIA(:AO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO PEDRO, VARGEDO, 

CORREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIRO 
CNPJ N2 01.042.744/0001-31 
Endereco: SAO PEDRO 
Bairro: DISTRITO DE PONTOES 
Cidade: ZONA RURAL, AFONSO CLAUDIO/ES 

CEP: 29.604-000 
E-mail da tnstltulcao: NAO POSSUI ENDERE<;O ELETRONICO 

Telefone: NAO POSSUI 

Celular: NAO POSSUI 

PLANO DE TRABALHO 

ASSOCIA(;AO DOS AGRICUL TORES FAMILIARES DE SAO PEDRO, 
VARGEDO, C6RREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIRAO 
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A utilizacao do s cador d cf, s o 
cobranca de taxa para manut r ~- 
prestando servi<;o .as cerca .9.._ 8Q. (oi n 

, t m 5.2. Utilizar o equipamento exdusiv m nt 
comunidades abran i~as pela Ass~cia~ao. 
5.3. Meta de Atendimento: 

5. METAS 

5.1. Disponlbilizar atendimento com service d m ni o 
agricultores. 

As co idades nas q ais a ssociaca 
dos os e Bar a d eirao a a, e 
q e preza pela s ste 
de col ei a ge a ainda e p eg s e 
impo a cia pois gara € re irada 
para sua conse 'a~ao e os eri r e 

ilizados secadores de ar ic la es e c a 
producao e co se e e e e a capaci a e de i es e 
famifiar. A p ese ca e m seca o de ca e a Associaca 
famflias, au entar a renda amiliar po o encao e mel ores rec 
reducao dos custos com ra s o e da sa ra or se localiz 
produtores da com nidade. 

4.1. JUSTIFfCA VA 

4. SINTESE DA PROPOSTA 

~, 3.2. Caracterizacao da a i idade a izada a OS( 

. D S R 
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APROVADO. 

8. APROVA~AO PELO CONCEDENTE 

CISCO GUEDES 
no Municipal 

6. Estrutura Fisica: 

( ) PROPRIA ( X) Cedida ( ) Alugada ( ) Outra 

6.1. Instalacoes Fisicas 

O espaco encontra-se em fase de construcao com meta de finalizacao dos trabalhos em cerca e 3' 
(trinta) dias, com cobertura suficiente para protecao do equipamento, devidamente murado. 
6.2. Equipamentos Disponiveis 
Tipo de Equipamento Quantidade 

Equipamentos para despolpa de cafe. Cada produtor possui um na sua propriedade. 
Area para armazenagem das sacas de cafe ja secos Cada produtor possui um na sua propriedade. 

7. MONITORAMENTO, AVALIA<;AO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 

7.1. Sustentabilidade da Proposta 

A Associacao deterrninara uma pessoa responsavel pelo processo de secagem e manutencao do 
equipamento. Sera cobrado por produtor por cada processo de secagem, independente se o 
cilindro estiver cheio, uma vez que o tempo de utilizacao e o mesmo para a completa utilizacao, ou 
nao do espaco. Sera cobrado um valor reduzido para utilizacao do equipamento para aqueles que 
sao associados e um valor superior para os nae associado. Esse valor posslbilitara a rnanutencao do 
secador de cafe, o pagamento da lenha e a energia eletrica utilizada, visando a sustentabilidade da 
proposta. 

iliza<; o do quipamen o 
nee id d prod tor a 

p 

Por ser um equipamento fixo a ser instalado em propri dad c di 
sera realizada de acordo com agendamento realiz do 
comunidade, havendo cobranca de taxa para manut 
energia utilizada e insumos. 

5.4. Metodologia e Abordagem da Proposta 

ASSOCIA<;AO DOS AG RI CUL TORES FAMlllARES DE SAO PEDRO, 
VARGEDO, CORREGO DOS MONOS E BARRA DO RIB'EIRAO 
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Nome: 
CPF: 
Endereco: 
Bairro: 
Cidade: 
CEP: 

3. OUTROS PARTfCIPES (f ndicar se existem outros parceiros para execucao de 
projeto. Se houver, incluir os dados de ldentificacao). 

Data da posse no cargo: 05/11/2019 Assembleia de eleicao da Diretoria 05/11/2 

Bairro: IBICABA 
CEP: 29-600.000 
E-maH: jos,ehomero1980@gmail.com 

Cid a de: 
Telefones: (27) 99881-8936 

Endereco: SANT A ROSA 

Cargo: PRESIDENTE 

Nome: JOS.E HOMERIO CAETANO DA SILVA 

CPF: 087.468.517-63 
RG: 1682778 
6rgao Expedidor: SSP 
Funcao: PRESIDENTE 

2. lDENTifl.CA(;AO DO RESPONSAVEL LEGAL PELA PROPONENTE 

E-mail da Instituicao: josehomero1980@gmail.com 
Telefone: 

Celufar: (27) 99881-8936 

Bairro: DISTRITO DE I f A 
CEP:29.600-00 

Endereco: SAO DOMINGOS 
Cidade: AFONSO CLAUDIO 

Nome: 
D 

1RJ ~ULT J r.s !-;\ fl,J,/\J) J,;, /Jf J/, I 'U 11 I' 

CNPJ: 10.827.027 /0001-06 

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANI A R PJ FNJJ 

H HJ 1 o p1 A ( 1r ROTEIRO PARA A LA RA 

AN x II 

ASSOCIA~AO DOS AGRICUL TORES FAMILIAR s ORRE OUAS P - ORAS D'E SAO DOMIN 
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R A N )IM N 
N I IAR M 

6.4. Metodologia e Abordagem d Propost 
GENDAMENTO PREVIO ONDE TODOS PO A 

NI 6.3. Meta de Atendimento: ATENDER OS PRODUTOR D 
PROPRIEDADE 

6. METAS 
6.1. Disponibilizar atendimento com servlcos de rnecanlzacao agrfcol 
6.2. Utilizar o equipamento exclusivamente em servlco, tat como: 
MILHO E FEIJAO. 

5.1. JUSTIFICATIVA: 0 EQUIPAMENTO PREITIADO VEM NO INTUITO DE AGREGAR VALOR 
NA PRODU~AO AGRICOLA; ATENDIMENTO COLETIVO DAS DEMAN DAS DOS ASSOCIADOS; 
A ASSOCIA~AO ESTIMA QUE PRODUZ ANUALMENTE COM SEUS ASSOCIADOS, EM TORNO 
DE 1.500 SC DE MILHO E FEIJAO GIRA EM TORNO DE 300 SC. COMO A ASSOCIA~AO JA 
POSSUI UM TRATOR AGRICOLA QUE BENEFICIA SEU SOCIOS COM SERVl~OS DE ARAGEM, 
GRADIAMENTO E SERVl~O PRESTADO COM A CARRO~A. POR 1550, ESSA BATEDEIRA DE 
CEREAIS, MUITO AJUDARIA E AMPLIARIA 0 SERVl~O PRESTADO PELA ASSOCIA\:AO AO 
SEUS ASSOCIADOS. 

5. Sf NT ESE DA PROPOSTA 

Caracterlzacao da atividade realizada pela OSC: SERAO ATENOIOOS AOS 
ASSOCIA<;AO, SENDO REALIZADO 0 AGENDAMENTO E DEVIOO ATENDIMENTO 
LOCALIDADES. 0 EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO NO TRATOR DA ASSOCIA<;AO COM P 
DEVIDAMENTE TREINADO EXCLUSIVO PARA 0 ATENDIMENTO. 

JETIV 
TIMULANO 

NO ALIMENTO DA RENDA, CONTAMO COM ( N A R ) 
SI COM OS BENEFICIOS GERADO NA ASSOCIA~AO. A PRIN IPAL LT RA I 

CAFE, POREM, TAMBEM OUTRAS CULTURAS COMO; MILHO, IJ o. .A 
DESDE SUA CRIA~AO VARIAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS AJU ARAM NO 
CRESCIMENTO DA MESMA. APOIO IMPORTANTE COMO A PR F I URA 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E SINDICATO PATRONAL. AO LON 
VARIOS CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E DIA DE CAMPO AJ 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E CULTURAL DOS ASSOCIADOS E SUA FAMI I 

4. DESCRl~AO DA R ALIDAD 

ASSOCIA~AO DOS AGRICULTORES FAMILIARE 6RR GO DUAS PEDRAS DE SAO DOMINGOS 
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D9' de 2020. 

_ OPELO CO 

enta llidade da Proposta A GESTAO SE DARA POR SUA DIRETORIA. 0 
E 0 00 EQUIPAMENTO SE DARA POR AGENDAMENTO, TODO PROCESSO SERA 
DE BERA.AO ATRAVES DE REUNIOES COM OS MEMBROS DA DIRETORIA E SELIS 

DOS. APRfSE ANDO RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADA AOS SELIS 
DOS. 

0, AVAllA~O E SUSTENTABILJDADE DA PROPOSTA 
CARRO~ 01 

01 GRADE ARADORA DE 12 DISCOS 

01 ARADO OE TRES DISCOS 

01 
Quantidade 

e tos Disponfvels; TRATOR AGRICOLA DE 75CV, ARADO DE TRES DISCOS, 
,...J~ ........ O DE 12 DISCO E CARRO~A COM CAPACIDADE DE 4 TONE LADAS 

Flsicas: A ASSOCIA~O DISPOE EM SUA SEDE UM GALPAO DE \ 
DE 60 M2 ONDE SEUS EQUIPAMENTOS SAO GUARDADOS QUANDO 

OU TIUZAOO .. 

) Alugada Cedida ) Outra 

ra Fis ca: 

5 GRJCUlTORES FAM!lJARES CORREGO OUAS PEDRAS DE SAO DOMINGOS 

~ 



ClAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Acorda de Cooperacao tern como objeto a celebracao de parceria entre o 
MUNICiPIO DE AFONSO Cl.AUDIO e a ORGANIZA~AO DA SOCIEDADE CIVIL, em regime de 
mutua cooperacao para consecucao de atividades de interesse publico 

0 MUNICf PIO DE AFONSO Cl.AUDIO, Pessoa Jurldica de Direito Publico lnterno, 
devidamente inscrita no CNPJ n2 27.165.562.0001/41, localizada na Praca da lndependencia, 
n2 341, Centro, Afonso Claudio/ES, neste ato representado par EDELIO FRANCISCO GUEDES, 

Prefeito Municipal, inscrito no RG nQ 162.355-STPC/ES e no CPF nQ 364.080.007-67, 
residente na Av. Presidente Vargas, s/nQ, Afonso Claudio/ES e a ASSOCIA~O DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES CORREGO DUAS PEDRAS DE SAO DOMINGOS, Sociedade Civil, 
sem fins lucrativos, com sede na localidade de C6rrego Sao Domingos, lbicaba, Afonso 
Claudio/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 10.827.027 /0001-06, neste ato representada pelo 
seu Presidente o SR. JOSE HOMERO CAETANO DA SILVA, inscrito no RG nQ 1.682.778- 
SESP/ES e no CPF nQ 087.468.517-63, residente e domiciliado no C6rrego Santa Rosa, Distrito 
de lbicaba, zona rural, Afonso Claudio/ES, em conjunto denominados PARCEIROS e 
separadamente MUNICiPIO DE AFONSO Cl.AUDIO e ORGANIZA~AO DA SOCIEDADE CIVIL - 

OSC, respectivamente, tendo em vista o resultado do Chamamento Publico n° 001/2020, 
resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERA<;AO, sujeitando-se, no que couber, aos 
termos da Lei Federal n2 13.019/2014, suas alteracoes e Decreto Municipal nQ 384, de 26 de 
junho de 2017, mediante as clausulas e condicoes abaixo. 

ACORDO DE COOPERA~AO NQ 001/2020 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIClPIO DE 

AFONSO Cl.AUDIO E A ASSOCIA<;AO DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES CORREGO DUAS 

PEDRAS DE SAO DOMINGOS - CNPJ NQ 

10.827.027 /0001-06. 

ACORDO DE COOPERACAO 

PROCESSO N2 013408/2020 
CHAMAMENTO PUBLICO N2 01/2020 
OBJETO: BATEDEIRA DE CEREAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
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Desenvolvimento Econ6mico: 
2.1.1.1. Ceder a Associacao dos Agricultores Familiares Corrego D as Pe ras 
Domingos 01 (uma) Batedeira de Cereals acoplaveis a trator 75 c«, · ota Fiscal - .. 

laranja, serie 0614, recebido por meio de doacso advindo da Secre aria 
Abastecirnento, Aq icuf ura e Pesca (SEAG), conforme Con ra o de Doa~a 
SEAG nQ 0331/2020 (Proc. 85346772), tombado sob o n' rnero pa ri 
501.121396 objeto des e acordo, em forma de Concessao de Uso, peto pra 
anos, prorrogavel por igual perfodo, de acordo com a apro a~a 
Monitoramento e Avafia~ao das parcerias da Secretaria de Agric lit ra 

Econ6mico e do gestor da parceria; 

2.1.1.2. Proceder, por interrnedio da Cornissao de onitor 
cumprimento do objeto da parceria e do(s) atendimento(s 

inclusive com a realizacao de visita (s) e, eventualmente. proc 
2.1.1.3. Analisar a prestacao de contas da Associaca , nos 
nQ 13.019/14 e demais alteracoes, bem coma as d m i 
Municipal n2 384, de 26/06/2017, aceitando-as, 
de 90 (noventa) dias, a partir do terrnino do p ri d 
2.1.1.4. Realizar, sempre que possiv f p s ur d 
de trabalho e utilizar os resultados como 
cumprimento dos objetivos p ctu dos, 
atividades definidas, podendo v I r- do oi 

icipa e 

ClAUSUlA SEGU DA - DAS OBRIGA~OES 
2.1. Alern dos compromissos gerais a ue se s bi e e or or a 
Cooperai;ao e da Lei Federal Q 13.0 9/2 1 e s as al era~.Oes, os 
compromete a: 
2.1.1. MUNlcf PIO DE AFONSO a.AUDIO, por meio da Secre aria 

iurn ro 

vind 
conf rm 

ombad sob o 
Pe ca ( E 

853 772 

pr p t 

1.1.1. 
d Con 
01 (uma) Bated ira d 
serie 06.14, c bido or 
Abastecimento, Aquicul ur 
SEAG n~ 0331/2020 (Proc. 
501.121396. 

S CRET , 

PREF I 
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mo i oramento avaliacao: 
2.1.2.5. Re er as en regas de hens e/ou services subsequentes, quando houv r vi· 
irreg laridades na aplicacao ou uso de bens/servicos anteriorment r cebidos, 

cons atado desvio de finalidade ou o inadimplemento da Associacao m r 1 
obrigacces do acordo de cooperacao ou em caso de a Associacao deixar d do 

justifies iva suficiente, as medidas saneadoras apontadas pelo Munidpio ou p 

con role in erno e externo, ate a efetiva reguiartzacao: 

2.1.2.6. Em caso de descumprimento das notificacoes e prazos apontado 

de irregularidades ou impropriedades da prestacao de contas e da x 
serao tomadas as providencias, com a irnposicao das penalidad 
13.019/2014; 

2.1.2.7. Devera manter, em seu site oficial na internet, a r I ~- 

dos respectivos pianos de trabatho, ate 180 n o 

encerramento, e os meios d r pr s nts c;a sobrt ·1 

en olvido na parceria oriunda do a ord d cop rd o. 
2.1.3. DA ASSOClAtAO DOS AGRICUL TORES FAMI I 
DOMI GOS: 
2.1.3.1. Selecionar os b d M ni 
do equipamento d ol s 
2.1.3.2. Garantir a trutur f i!>i rn 
agrlcola: 

I, I n fi 
v, h 

s ou me as da arc ria d indf i d: 
e uipa n o agrtcola, bem como as providencias adotad s 
sa ar os pro I mas d c ados; 
2.l.2r3' .. Emi ir psrecer ecnico conclusivo de analise da prestaca o d 
em co sideracao o con udo do relatorio tecnico de monitoram nto 

· ra a o a . 59 da Lei Federal n9 13.019/2014 ea clausula antecedent ; 
2.1.2.4. Disponibilizar ma eriais e equipamentos tecno16gicos necessaries · s 

ublico 
liz a n r 

2.1.2. Por inr 
Z.1.2.l. 
2 1.2.2. 1~.,,,_'"' ........... a ao adminis trade 

I 
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Cl.AUSULA QUARTA - DA RESPONSABltlDADE DA ASSOCIAy\O DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES C6RREGO DUAS PEDRAS DE sAo DOMINGOS 
4.1. A Associac;ao e responsavel pelo gerenciamento administrative do equipamento agr(cola 
recebido, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal, 
nos termos do art. 42, incises XIX e XX, da Lei Federal n9 13.019/2014, alterada pela Lei ne 
13.204/2015. 

Cl.AUSULA TERCEIRA - DA EXTINy\O DESTE ACORDO 
3.1. A extincao deste Acorda se dara mediante na hip6tese prevista no paragrafo seguinte: 
Paragrafo unlco. O descumprimento de qualquer das clausulas deste Acordo constitui causa 
para sua resclsao, especialmente quando houver utllizacao do equipamento agrlcola em 
desacordo com o piano de trabalho. 

2•1•3•3· Garantir a realiza~ao das manutencoes necessarlas ao equipamento agrlcola, bem 
como seus reparos quando necessarlo: 
2-1.3.4. Constitui, tambern, responsabilidade exclusiva da Associacao o pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenclarlos, fiscais e comerciais relacionados a execucao do 
objeto previsto no acordo de cooperacao, nao implicando responsabilidade soltdarla ou 
subsldtarta da administra~ao publica sua inadimplencia em relacao ao referido pagamento, 
OS onus incidentes sabre O objeto da parceria OU OS danos decorrentes de restricao a SUa 
execuc;ao; 
2.1.3.5. Apresentar Plano de Trabalho para utilizacao do equipamento agricola na sua area 
de abrangencla; 
2.1.3.6. Se responsabilizar pela organizacao e gestao do projeto, com elaboracao de 
relat6rios tecnicos: 
2.1.3. 7. Os pequenos produtores a serem beneficiados com a entrega do equipamento 
agricola, utilizarac dele, para fins de melhoria na producao, reducao de custos operacionais, 
fortalecendo a agricultura familiar, observando-se os criterios estabelecidos pela Lei nQ 
11.326/2006; 
2.1.3.8. Permitir o livre acesso dos agentes da adrninistracao publica, do controle interno e 
do Tribunal de Contas correspondente aos processes, aos documentos e as lnformacoes 
relacionadas ao acordo de cooperacao, bem como aos locais de execucao do respective 
objeto; 
2.1.3.9. Divulgar na internet e em locais vislveis de suas redes sociais e dos estabelecimentos 

em que exerca suas acces todas as parcerias celebradas com a admlnistracao publica, com 
as inforrnacdes minimas exigidas no paragrafo unico, art. 11 da Lei nQ 13.019/2014. 

~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

5 Estado do Espirito Santo 
ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
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ClAUSUhA NONA - TIJ.ULARIDAl!>E DO EQUIPAMENTO AGRICOLA 

CLAUSULA OITAV.A- DO PLANO DE TRABALHO 

8.1. Para o alcance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o piano de 
trabalho que, independente de transcricao, e parte integrante e lndissociavel do present 
Termo de Colaboracao, bem coma toda documentacao tecnica que dele resulte, cujos dados 
neles contidos acatam os participes. 
8.2. Os ajustes no piano de trabalho serao formalizados par certidao de apostilamento,. 
exceto quando coincidirem com alguma hip6tese de termo aditivo, caso em que deverao ser 
formalizados par aditamento ao termo de colaboracao, sendo vedada a alteracao do objeto 
da parceria. 

ClAUSULA SETIMA - DA PUBLICA(;AO 

7.1. 0 MUNICf PIO DE AFONSO CLAUDIO providenciara a publicacao do extrato deste Acord, 
de Cooperacao no Diario Oficial do Municipio. 

ClAUSULA SEXTA- DO EQUIPAMENTO AGRICOLA CONCEDIDO 
6.1. 0 equipamento agricola concedido pelo MUNICf PIO para a Associacao com vistas a 
execucao deste Acorda nao podera ser alienado, locado, emprestado, oferecido coma 
garantia ou cedido a terceiros, em nenhuma hip6tese. 

Cu\USULA QUINTA- DA VIGENCIA E EFICACIA 

5.1. Este instrumento tera vigencia de 10 (dez) anos, contados a partir da data d a ina ra, 
podendo ser prorrogado por igual perfodo, de acordo com a aprovacao da cornis c"' 

monitoramento e do gestor da parceria. 
Paragrafo Primeiro. A vigencia podera ser alterada mediante termo aditivo, conforrne 
consenso entre os participes. 
Paragrafo Segundo. A eficacia deste instrumento flea condicionada a publicacso do seu 
extrato no site oficial do municfpio, a ser providenciada pela ADMINISTRAc;.Ao PUBLICA. 

0 ',k,: i () 

ON MICO 

~/ 
I 

PREFEITURA MU 
NICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

SECRETARIA MUNICIPAL Estado do Espirito Santo 
.. DE AGRICULTURA E D SENVOLVIM NTO 

Paragrafo untco E' d • e responsab'l'd d '' a x luslv encargos trabalhistas previ'd . , . . . 
• 1 enc1 no , f ~ 1 , 

equ1pamento agrfcola c d'd . 
. . once 1 o, const nt d o [ot.o d s ·.. tv: r , n; < ir ipl\r.md 

responsab1l1dade solidar" b . . , . 
.... ra ou su sldlarla do MUNI f PIO , in implf1ncJ;~ da /\•,t.orj, /o · 

relacao ao referido pagam t ,, . . . . en o, os onus incidentes sobr o obj . da fJ; re n; c < ' u · 
decorrentes de restri~ao a sua execu~ao. 
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Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA P,RESTA<;AO DE CO.NTAS 
11.1. A prestacao de contas devera ser feita de acordo com o previsto no piano de trabafho 
e, obrigatoriamente, no final de cada exercfcio, para fins de monitoramento do 

cumprimento das rnetas do objeto. 
11.2. Os documentos que devem ser apresentados na prestacao de contas: 

a) Relat6rio de cumprimento do objeto; 

Cl.AUSULA DECIMA - DA GESTAO E ATRJ,BU:l~OES 
10.1. 0 gestor da parceria sera o Secretario Municipal de Agricurtura e Desenvolvirnento 
Econornico que tera come atnbuicao: 
a) Acompanhar e flscalizar a execucso da parceria; 

b] lnformar ao seu superior hierarquico a existencia de fates que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou met.as da parceria e de indfcios de irregularidades na gestao 
do equipamento agricola, hem corno as providencias adotadas ou que serao adotadas para 

sanar os problernas detectados; 

c) Emitir parecer tecnico conclusive de analise da prestacao de contas fina], levando em 
consideracao o conteudo do relatorio tecnico de monitorarnento e avaliacao de que trata o 
art. 59 da Lei 13.019 e suas alteracoes. 

a) A manutern;a,0 do eq · . . , 
uiipamento agncol1a em sua propriedade, perma ece do a ' ia 

sob responsabilidade da As . . - , · ' soc1a~ao ate a retirada pelo . icfpio de fo so Oa a. 
devera ocorrer no praz d 90 ( . . , , . . · : o e noventa) dias apos o termmo da parcena; 
b) A concessao do equiiparnento agrlcola a Assoclacso, caso nao seia · ecessano para 

assegurar a conttnuidade do objeto pactuado par execucao direta ou por ceiebracao · e o a 
parceria com outra entidade, permanecendo a cust6dia sob responsabiudade da Associaca ; 
OU 

c) a concessao do equipamento agrfcola a terceiros, desde que para fi s e lnteresse social, 

permanecendo a cust6d.ia sob responsabilidade da Associacao parceira ate s a re irada, q e 

devera ocorrer ate 60 (sessenta) dias ap6s a edicao do ato da coricessao. 

e . ~I a 

a 

PREFEITURA M·UNI ,,, CJPAL D E ' ' ' ' E AFONSO cLAumo 
SECRETARlA MUN·tC'PAl D stado do iEspirrto Santo 

J .. I E AGR~ll 
;:-;:~~:-------~ CULTURA E OESENVOLVIME· ro ECO 6 ICO 
9.1.. 0 equipamento . .' . . 

agnco.Ja d~spo 'bT 
titular·idade do Mun· , . . . · ni 

1 

'i:zad por or~a 
. 1c1pio de Afonso Cl, d' 

Paragirafo p·rime·1,ro1 C a , ro a ,er 
1 

• aso o e · . , I qwpamento agrfco1la 
mserv1ve antes do termi·no d . 
d d . . _ a parcena, serao a 
e a mm1stra~ao patrimoniiaL 

Paragrafo Segundo. Apes 0 t '. . . . 
ermmo da parcena o u · cipio de A o s Cla uma das seguintes hip6teses: , 
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ESTEMUNHAS: 

f/ofd1sr151~sr 
~eeCPF 

secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econornico 

Afonso Claudio/ES, 20 de outubro de 2020. 

-/ 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _DO FORO 
12·1· 

Fica eleito o Fora da Comarca de Afonso Claudio/ES coma competente para dirimir as 
questoes decorrentes deste instrumento. 
12·2. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Acorda de Cooperacao, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presence de duas testemunhas que tarnbern o 
subscrevem, para que produza seus juridicos e legais efeitos. 

PREFEITURA MUNI - 
E CIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

SECRETARIA MUNICIPAL stado do Espirito Santo 
, . DE AGRICUL TURA E DESENVOLVIMENTO ECON0MICO 

b) Relatono de prestar"' d 
'Yao e contas a - 

c) Relacao dos serviros ser aprovado pela cone dente· 
'Y prestados q d ' 

d) Relacao de . ' uan o for o case: .,. pessoas treinad 
) D I ... as, quando for o caso· 

e ec arac;ao de alcance dos ob· . ' 
11.3. Observar ainda o . Jet1vos a que se propunha o in trum nto. 

previsto no Capltulo IV da Lei n2 13.019/14. 
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Cl.AUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Acorda de Cooperacao tern como objeto a celebracao de parceria entre o 
MUNlcf PIO DE AFONSO Cl.AUDIO e a ASSOCIAtAO DOS AGRICULTIRES FAMILIARES DE sao 
PEDRO, VARGEDO, C6RREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIRAO, em regime de 

0 MUNICiPIO DE AFONSO Cl.AUDIO, Pessoa Jurldica de Direito Publico lnterno, devidamente 
inscrita no CNPJ nQ 27.165.562.0001/41, localizada na Praca da tndspendencia, nQ 341, 
Centro, Afonso Claudio/ES, neste ato representado par EDELIO FRANCISCO GUEDES, Prefeito 
Municipal, inscrito no RG n2 162.355-STPC/ES e no CPF nQ 364.080.007-67, residente na Av. 
Presidente Vargas, s/nQ, Afonso Claudio/ES e a ASSOCIA~O DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE SAO PEDRO, VARGEDO, CORREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIAAO, 
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com sede na localidade de Sao Pedro, Distrito de 
Pont6es, Afonso Claudio/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 01.042.744/0001-31, neste ato 
representada pelo seu Presidente o SR. ANTONIO CARLOS MESSIAS, inscrito no RG n2 

788.123-SESP/ES e no CPF nQ 093.155.907-32, residente na localidade de Sao Pedro, Distrito 
de Pontoes, zona rural, Afonso Claudio/ES, em conjunto denominados PARCEIROS e 
separadamente MUNICiPIO DE AFONSO CLAUDIO e ORGANIZA~O DA SOCIEDADE CIVIL - 
OSC, respectivamente, tendo em vista o resultado do Chamamento Publico n° 001/2020, 
resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERA~AO, sujeitando-se, no que couber, aos 
termos da Lei Federal nQ 13.019/2014, suas alteracoes e Decreto Municipal nQ 384, de 26 de 
junho de 2017, mediante as clausulas e condlcoes abaixo. 

ACORDO DE COOP RA<;AO N 002/2020 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUN1dPIO D 
AFONSO cu\UDIO E A ASSOCIA<;AO DOS 

AGRICULTIRES FAMILIARES DE SAO PEDRO, 

VARGEDO, CORREGO DOS MONOS E BARRA 

DO RIBEIRAO - CNPJ NQ 01.042.744/0001-31. 

ACORDO DE COOPERA<;AO 

PROCESSO N ~013761/2020 
CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020 
OBJETO: SECADOR DE CAF 

LAUI I PR 
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Cl.AUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA~OES 
2.1. Alern dos compromissos gerais a que se submetem, par forc;a deste Acorda e 
Cooperacao e da Lei Federal nQ 13.019/2014 e suas alterac;6es, os PARCEIROS se 
comprometem a: 
2.1.1. MUNICf PIO DE AFONSO CLAUDIO, par meio da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econornico: 
2.1.1.1. Ceder a Associacao dos Agricultores Familiares de Sao Pedro, Vargedo, C6rrego dos 
Monos e Barra do Ribeirao, em forma de Concessao de Uso, pelo prazo de 10 (dez) anos 
prorrogavel por igual perfodo, o Secador de Cafe c/ Elevador, aproximadamente lOOsc 
Marca Palini & Alves, Modelo PA-SR/9.2, Monofasico, Nata Fiscal nQ 0170, Serie nQ 001 
recebido par meio de doacao advindos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicuftura e Pesca (SEAG), conforme Contrato de Doacao com Encargos SEAG nQ 
0229/2020, tombado sob o nurnero patrimonial municipal 501.121400 objeto deste acordo; 
2.1.1.2. Proceder, por interrnedio da Cornissao de Monitoramento, a avaliacao do 
cumprimento do objeto da parceria e do(s) atendimento(s) realizado(s) pela Associacao, 
inclusive com a realizacao de visita (s) e, eventualmente, procedimentos fiscalizat6rios; 
2.1.1.3. Analisar a prestacao de contas da Associacao, nos moldes previstos na Lei Federal 
n2 13.019/14 e demais alteracoes, bem coma as demais condicoes expressas no Oecreto 
Municipal n2 384, de 26/06/2017, aceitando-as, questionando-as ou rejeitando-as, no prazo 
de 90 (noventa) dias, a partir do termlno do perfodo estipulado para a entrega; 
2.1.1.4. Realizar, sempre que posslvel pesquisa de satisfacso com os beneficiaries do piano 
de trabalho e utilizar os resultados como subsldio na avallacao da parceria celebrada e do 
cumprimento dos objetivos pactuados, bem coma na reorlentacao e no ajuste das metas e 
atividades definidas, podendo valer-se do apoio tecnico de terceiros, delegar competencia; 
2.1.1.5. Emitir relat6rio tecnico de monitoramento e avaliacao das a~oes objeto do 
presente acordo de cooperacao, submetendo-o a Cornissao de Monitoramento e Aval! - 

01 (um) Secador de Cafe c/ Efevador, aproximadamente lOOsc, Marca Palini & Alves, Modelo 

PA-SR/9.2, Monofasico, Nota Fiscal n2 0170, Serie nQ 001, recebido por meio de doayao 
advindos da Secretaria de Agricuftura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), conforrne 
Contrato de Doacao com Encargos SEAG n2 0229/2020, tombado sob o numero patrimonial 
municipal 501.121400 

coopera~ao para consecu~ao de atividades de inter r Ipro o, m diante 
execu~ao de acces em apoio aos agricultor sf mili r do Municf io, onform pr opost d 
Plano de Trabalho aprovada e que passa a integrar est l rm . 
1.1.1. Para cumprimento do objeto o MUNICf PtO DE AFONSO CLAUDIO ra. m for a 
de Concessao de Uso, o equipamento agricola, a saber: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE-AFONSO cLAuor:o 
Estado do E pirito S n o 
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designada n t . ' os ermos do art. 59 da lei Federal n2 13.019/2014, qu o homologara. 
mdependentemente da obrigatoriedade de apr s ntaca o d pr · ac;- o de contas devida 
pefa Associa~ao; 
2.1.2. Par intermedio do gestor da parceria: 
2.1.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceri ; 
2-1.2.2. fnformar ao administrador publico a existencia d f to qu po m omprom r 
as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularid d . na g tao do 
equipamento agrfcola, bem coma as providencias adotadas ou qu s r-o d d para 
sanar os problemas detectados; 
2.1.2.3. Emitir parecer tecnico conclusive de analise da prestacao de contas final, I vando 
em consideracao o conteudo do relatorio tecnico de monitoramento e avaliacao d qu 
trata o art. 59 da Lei Federal nQ 13.019/2014 ea clausula antecedente; 
2.1.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecno16gicos necessaries as atividades de 
monitoramento e avaliacao: 
2.1.2.5. Reter as entregas de bens e/ou services subsequentes, quando houver evidencias de 
irregularidades na aplicacao ou uso de hens/services anteriormente recebidos, quando 
constatado desvio de finalidade ou o inadimplemento da Associacao em relacao as 
obrigacoes do acordo de cooperacao ou em caso de a Associacao deixar de adotar, sem 
justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pelo Munidpio au pelos orgaos de 
controle interno e externo, ate a efetiva regularizacao: 
2.1.2.6. Em caso de descumprimento das notificacces e prazos apontados para saneamento 
de irregularidades au impropriedades da prestacao de contas e da execucao do objeto, 
serao tomadas as providencias, com a irnposicao das penalidades previstas na Lei nQ 
13.019/2014; 

2.1.2.7. Devera manter, em seu site oficial na internet, a relacao das parcerias celebradas e 
dos respectivos pianos de trabalho, ate 180 (cento e oitenta) dias ap6s o respectivo 
encerramento, e os meios de representacao sabre a aplicacao irregular dos recursos 
envolvidos na parceria oriunda do acordo de cooperacao, 
2.1.3. DA ASSOCIA~A0 DOS AGRICllH.T0RES FAMILIARES DE SAO PEDRO, VARGEDO, 

CORREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIRAO: 

2.1.3.1. Selecionar os beneficiarios do Munidpio de Afonso Claudio/ES, senso vedado o uso 
do equipamento agricola apenas aos usuarios associados a entidade; 
2.1.3.2. Garantir a estrutura flslca para armazenamento e conservacao do equipamento 
agricola; 
2.1.3.3. Garantir a realizacao das manutencoes necessarias ao equipamento agricola, bem 
coma seus reparos quando necessarlo: 
2.1.3.4. Constitui, tarnbern, responsabilidade exclusiva da Associa~ao o pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenclarios. fiscais e comerciais relacionados 

PREFEITURA MUNICIPAL OE AFONSO Cl.AUDIO 
Estado do Espirito Santo 
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Cl.AUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA 0RGANIZA~AO DA SOCIEDADE CIVIL 
4.1. A Associacao e responsavel pelo gerenciamento administrativo do equipamento a rl 
recebido, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento d p I, 
nos termos do art. 42, incisos XIX e XX, da Lei Federal nQ 13.019/2014, It r d 
13.204/2015. 
Paragrafo unlco, E de responsabilidade exclusiva da Associ ~ ... o o p m 
encargos trabalhistas, previdenclarlos, fiscais e comerciais rel cion do o m nu d 
equipamento agricola concedido, constante do objeto dest Acordo, n.... ndo 
responsabilidade solidarta ou subsidiaria do MUNICf PIO in dimpl nci d As m 
relacao ao referido pagamento, os onus incidentes sobr o obj to d p r ri 
decorrentes de restrlcao a sua execucao. 

Cl.AUSULA TERCEIRA - DA EXTINc;AO DESTE ACORDO 
3.1. A extincao deste Acorda se dara mediante na hip6tese prevista no paragrafo seguinte: 
Paragrafo unico, O descumprimento de qualquer das clausulas deste Acorda constitui causa 
para sua rescisao, especialmente quando houver utilizacao do equipamento agricola e 
desacordo com o piano de trabalho. 

objeto previsto no acordo d .. , porr 
subs1d1aria da ad . . _ , 

" . mtn1str c; o publi •. u lnddlmplc!n J.i 111n r f'l.i< .io .i< 1' ff· irlr p;:tg-- rn · to, 
os onus rncidente b b' . . .. so re o J "'t d 1 pnn.crln ou ni, rt.ino-. d,., nn11nt< •, rl1· n••,tr1<,,•' " ',ll.J 
execw;ao; 
2•1·3·5. Apresentar Plano de Trab lho par utlliza .. o I f' ~ulp.mH·nt< , 11rlrJJltJ rH ', 1,J ,jr" 
de abrangencia; 
2-1.3.6. Se responsabilizar pela organizacao c g t"' o d r. r >j< t< , <. r cl- 11r w,,;r, ' · 
relat6rios tecnicos: 

' 
2.1.3.7. Os pequenos produtores a serem beneficiados com n r · cJ< 

agricola, utilizarao dele, para fins de melhoria na producao, red u<;"' o d cu to 
fortalecendo a agricultura familiar, observando-se os criterios estab I cid 
11.326/2006; 
2.1.3.8. Permitir o livre acesso dos agentes da administra~ao publica, do control 
do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e as inform -- 
relacionadas ao acordo de cooperacao, bem coma aos locais de execucao do r sp cti 

objeto; 
2.1.3.9. Divufgar na internet e em locais visfveis de suas redes sociais e dos estabelecimen os 
em que exerca suas acoes todas as parcerias celebradas com a adrninistracao publics, co 
as inforrnacoes minimas exigidas no paragrafo unico, art. 11 da Lei nQ 13.019/2014. 

1Au 1 
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CLAUSUlA ONA-TITUlARIDADE DO EQUIPA E TO AGRiCO 
9.1. 0 eq ipamen o agricola dispo i irza o 
titularidade do nicipio de Afo so Oa d10 ao · 
Paragrafo Primeiro. Caso o e uipa e o a 'cot , 
inservivel antes do terrnino a pa c na, e o 
de administracao pa rimonial. 
Paragrafo Segundo. Ap6s o · r ino da re n 
uma das seguintes hip6teses: 

c • 8.1. Para a ca ce e~ a a 
tra al 0 e, 

neles co j es. 
8~2. Os a· s es 
exceto q a o coi 
formaJizados por a a e oa 
da parceria. 

CLAUSULA OCTAVA - DO PLANO DE TRAS. LHO 

e 
·DA PUBLICA~O CLAUSUlA SETI 

1.1. 0 
de Co pera a 

exec 

gara tia 

6.1. 

Cl.AUSULA SEXTA - 00 EQUf 
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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 de trat a 

e, obrigatoriamente, no final de cada exerdcio, para fins de monitorament 

cumprimento das rnetas do objeto. 

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

a) Relat6rio de cumprimento do objeto; 

b) Relat6rio de prestacao de contas a ser aprovado pela concedente; 

c) Relacao dos services prestados, quando for o caso; 

d) Relacao de pessoas treinadas, quando for o caso; 

e) Declaracao de alcance dos objetivos a que se propunha o instrumento. 

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

CLAUSULA DECIMA- DA GESTAO E ATRIBUl~OES 
10.1. 0 gestor da parceria sera o Secretario Municipal de Agricultura e Desenvol 
Econ6mico que tera come atribuicao: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria; 
b) lnformar ao seu superior hierarquico a existencia de fates que comprometam ou possa: 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de lndicios de irregularidades na ge a 
do equipamento agricola, bem come 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 e 

consideracao o conteudo do relat6rio tecnico de monitoramento e avaliacao de que ra a 

art. 59 da Lei 13.019 e suas alteracoes. 

a) A manuten~ao d . 0 quip ment 
sob responsabilidad d A rn \.u,1 p <Jprlcd 1df•, p1 rrn.mr r, r1 
devera oco .t • ' 'llr nlJ polo Muulr.I] Ir Jr·· Afe ,. <.l,u1 ~i 1 rrer no prazo d 90 ( . , , , 
b) A cone - . n v nt ) c11.i ;-11 os o l ' mlrH1 dii p. re en- ; 

essao do quipam nt i ol: , A , . assegu I a c. o<.l.J ,,. o, .iJ',r > n.i .,, j,, n,.r ,,, ',,H 
rar a continuidad do ob] to pactu ,,,, . i rr t.rl 

parceria com outra entidade, perman c ndo cu t6di ob r -· P 
OU 

c) a concessao do eq · , . , . utparnento agncola a terceiros, d sd qu p ra fin · d ~ ·I 

permanecendo a Custodia sob responsabilidade da Associacao pare ir r: , re W ' 

devera ocorrer ate 60 {sessenta) dias ap6s a edicao do ate da concessao. 

N 0 /\U(ll 
o · piri o a to 
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TESTEMUNHAS: 

ES E 

as - s-e e ese 

s a 

a:AusuLA DECIMA SEGU . DA - DO FORQ 
12.1. Fica elei o o For a ca e 
questoes decorren es e e i S .. 

12.2_. E par es a e e acor 01 as 
(quatro) vias de ig al eor e o a 
subscrevsrn, para que pro 

DJO 
o Es i ·to Santo 
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podendo ser prorrogado por igual periodo, por meio de Termo de Aditivo. Fora: 
Comarca de Afonso Claudio/ES. Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, 
outuoro de 2020. OTAVfO SAJTER FILHO-Secretario Municipal de A ri 
)esenvolvimento Economico. 

instrumento de forma indissoluvel, para execucao do seguinte obis to: 
Concessao de Uso, do equipamento agricola, a saber: 01 (uma) Bat 
acoplaveis a trator 75 cv, Nata Fiscal nQ 01148, cor laranja, serie 0614, recebi 
doacao advindo da Secretaria de Agricuttura, Abastecimento, Aquicultura 
conforme Contrato de Ooacao com Encargos SEAG nQ 0331/2020 (Proc. 85346772 , : 
sob o nurnero patnrnonial municipal 501121396. Vigencia: de 20/10/2020 a 2 ·I ~r 

qu 

, r ,. , redproco, m dian e x cucao d aco s m apoio o 
conforme proposta de Plano de Trabalho aprovada 

con uc 

( I apens do P rt : 
Familiar 
0 presen 
Claudio e 
em regim d mu ua 

r 1 Ill t Jf 1 r ' , • , , )l/l())) 

SECR TARJA MUNI 
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01.042. 744/0 0 1. j iv : 
parceria ntr Muni ipio d Afan o Cl' udi A r«. 

Sao Pedro, V rgedo, C6rrego dos Monos B rr do Rib 
cooperacao para consecucao de atividades de inter ss publi 
execucao de acoes em apoio aos agricultores familiares do Munidpio, 
Plano de Trabalho aprovada e que passa a integrar o presente instr m 
mdissoluvel, para execucao do seguinte objeto: Cessao. em forma de Cone 
equipamento agrfcola, a saber: 01 (um) Secador de Cafe c/ Elevador, aproxi -- 
100sc, Marca Pafini & Alves, Modelo PA-SR/9.2, Monofasico, Nata Fiscal nQ 017 , 
001, recebido por meio de doacao advindos da Secretaria de Agricultura, Abas 
Aquicultura e Pesca (SEAG), conforme Contrato de Doacao com Encargos 
0229/2020, tombado sob o nurnero patrimonial municipal 501121400. Vige 
20/10/2020 a 20/10/2030, podendo ser prorrogado por igual periodo, por rneio de 
l\ditivo. Fora: Do Jufzo da Comarca de Afonso Claudio/ES. Prefeitura Municipa 

:taudio/ES, em 20 de outubro de 2020. OTAVIO SAITER FILHO-Secretario 
\gricultura e Desenvolvimento Econ6mico. 

M n · t 

I f RI\(../\ > N11 H ) I Jr JO 

it At d ()'I 

EXTRAT 
ap n do P rt 
Famili r s d d 

SECR TARfA MUNI 

PR 
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www.dianomunicipa/.es.gov.br 

EXTRATO DE ACORD<:> DE COOPERA<;AO No 001/2020 - SEM~DE 

EDELIO FRANCISCO GUEDES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Publicak o N° 30601! 

EXlRATO DE ACORDO DE COOPERA<;:AO No 001/2020 - SEMADE Processo no 13408/20 0 p ns do Partes: 0 Municip~ 
de Afonso Claudio e a OSC - Associacao dos Agricultores Familiares corr go Du s P dr s d ao D mingos - CNPJ N 10 8 · · · de Afonso · 27 .027 /0001-06. Objetivo: 0 presente Acordo de Cooperacao tern como obj to a p r na entr o Muni rpio Cla d. · - . . - . · e de mutua coopera- 

... u 10 e a Associacao dos Agncultores Familiares Corrego Duas Pedras de Sao Domingos, em r grm . . /tores c;ao - OU d ... 5 em aporo aos agr1cu 
Para consecuc;ao de atividades de interesse publico e redproco, mediante execucao c;oe t . strumento fan-.·i· , · t ar 0 presen e in 

•111 tares do Munic1pio, conforme proposta de Plano de Trabalho aprovada e que pass a in egr 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 20 de outubro de 2020. 

Cartan do SUS; e Tipo Sangufneo. 

Declarac;ao de Bens; Declaracao de nao acurnulacao de cargos de service publico, prevista no art. 37, incis 
da Constituicao Federal; Em caso de acurnulacao legal de cargos, declaracao informando o turno de ra a 

issional no Conselho Regional respectivo, para as profiss5es regulamentadas e sujeitas a fiscalizac;a 
i,,. Jfissional; Declaracao de que nae possui antecedente criminal; Habilitacao espedfica inerente ao car_ 
Ocupaclonal.Nurnero de Conta Salario CEF; 

Copia do Titulo de Eleitor:Comprovante de quitacao com as obriqacoes eleitorais; 

puas fotos 3 x 4;Copia do C.P.F.;Copia da C.T.P.S.;C6pia do Comprovante de Residencia (atualizado);C6p1a 
cadastro no PIS/PASEP; Copia da Carteira de Identidade; 

C6pia da Certidao de Nascimento ou Casamento;C6pia da Certidao de Nascimento de filhos menor de 18 (dez -, a cs; 
C6pia do Certificado de Reservista se do sexo masculino; 

DOCUMENTA<;;AO: 

SAMANTHA ROBERTO CORDE R 

Nome 

2513 

Inscricao 

oooNTOLOGO ESF 

0 prefeito Municipal de Afonso Claudio, Esta do do Espf rit Santo, no u d :! tr ib id;w q t.: lhr• ,J;i<J ( rn f; re 
no que disp6e o item 13 do Edita I no 001/2016, de 12. O 1.2016, C NV A o ·nclill 11 ', t1pl '11 r 1r' 
para tomar posse no prazo maxi mo de 30 (trinta) dia I [mprorroqav is por rs ,~ .s d trllt! ~'.,'>.: I ubll .'I d ,._ 

~ d · d m n 01 q ~ · ' 1J''f1' ca~ao 0 presente Edrtal, nos cargos abaixo discriminados para apres ntar rn os ocu . ·' · ' 

•

c6pias reproqraficas autenticadas OU acompanhado do respective Original p ra r rn VI ad< , <J f 

_amento de Recurses Humanos. 

EDITAL DE CONVOCAc;AO NO 003/?02 

2 .6 EDJTAL DE CONVOCA~AO No 003/2020 - CON UR 0 PUl-l 

511;~tel Eireli - Me 

Roger de Lana Godoy 

contratada 

~1uf1;.;pm de Afonso Claudio/ES 
edefiO Francisco Guedes 

prefeito Municipal 

co11tratante 



fonso Claudio, 15 de outubro de 2020. 

NDERSON KUSTER 

ecretario de Planejamento 

LAUBER ALVES DE MOURA RAFAEL CORNELIO DE ABREU Engenheiro Civil /Fiscal da obra Representante da Empresa 

REA/ES - 039487 /D 

• ,~ .. ,.,.;,,;nal.es.,gc::..oov._.br __ 

Digitalizado com CamScanner 

e Acordo 

essaltamos que o Recebimento Definitive destes services ocorrera em ate 30 dias, desde que nao ocorram problemas tee- 
icos ou diverqencias quanto as especificacoes constantes do Termo de Referenda correspondente ao Contrato supracitado. 

or este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento que os services. relacionados na Ordem de Service acima 
dentificada, foram recebidos nesta data e serso objetos de avaliacao quanto a conformidade de qualidade, de acordo com 

~s Criterios de Aceitacao previamente definidos pela Contratante. 

CONTRATO: 010/2020 

OBJETO: Obra de Pavirnentacao de Ruas do Loteamento Jequitlba, Bairro da Grama. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 

HRATADA: Iluminergi Material de Construcao Ltda- EPP 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

I PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO cl.AUDIO 

Publicasao 0 305978 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERA~AO No 002/2020 - SEMADE --~=-=-------------~----------------------------~----___.!:.~~~~ EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAc;Ao NO 002/2020 - SEMADE Proc : . 11 j 
de Afonso Claud· ~ . - d . ao ro e a OSC - Associac;ao dos Agricultores Farn1liares d S o P r 
Ribe.rr, . - CNPJ N° 01.042. 744/0001-31. Qbjetivo: O presente Acordo de Coop 
Mun•.c•p~o~ de Afonso Claudio e a Associacao dos Agricultores Familiares de Sao P dro, V 9 do; C Jr ·go o» M 
do Rib:_irao, em regime de rnutua cooperacao para consecucao de atividades de int r publi 
execu~ao de ac;oes em apoio aos agricultores familiares do Municiplo, conforme proposta d Pl . 
da e que passa a integrar o presente instrumento de forma indlssotuvel. para execucso do 5 qurn b , o:. 
forma de Concessao de Uso, do equipamento agrfcola, a saber: 01 (um) Secador de Cafe c/ El vado~, r Ytm . 
1oosc, Marca Pafini & Alves, Modelo PA-SR/9.2, r-tonofastco, Nota Fiscal n° 0170, Serie no 001, recebido por et .. 
a~ao advindos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), conforr:n: C~n r 00< 

• 
Encargos SEAG n° 0229/2020, tombado sob o nurnero patrimonial municipal S?~ 121400 .. Vigenc.ia: 11012 LO 

0/1012_030, podendo ser prorrogado par igual periodo, por meio de Termo de Adltivo. For~· Do Juizo da ~o r ..('.I de 
Afonso Claudio/ES. Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, em 20 de outubro de 2020. OTAVIO SAITER FIL - ec e- 
tario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econ6mico. 

forrria indisso1 • . - . , 
de a sao . uvel, para execurao d . t bjeto: c ssao, em forma de Concessao de Uso, o equrpamenro agn- ofa, er. o i ( '!t o sequin e o 8 1 

• , . 
c o·do P uma) Batedeira d c . 1- ers a trator 75 cv No a Fiscal no 0114 , cor aranja, sene 0614, ce ' or rne; d _ e ereais acop av 1 • 

re ato d 0_ e doac;ao advindo da 5 t . de AgriculLura Abastecimento, Aqutcultura e Pesca (SEAG), conforme contr e Doara ecre aria ' , t . . 1 . . 1 
0112139G. Vi ; ~ com Encargos SEAG no 033112020 (Proc. 85346772), tombado .: ob o num ro pa nm.on1a rnurucrpa 

5 .. o F g nc1a: de 20/10/2020 a 20/10/2030 p odendo ser prorroq do por igu I perfodo, por rneio de Terrno de "d1t1V . oro: Do J ' , , , . 20 d b ,.. 20 0 , urzo da Comarca de Af Cl, di /ES Pr f itur Muni lpal d Afonso Cl ud10/ES, m outu ro de 20 . TAvro onso au 10 • . ,, . 
SAITER FlLHO-Secretario Municipal d Agricultur I . nvotvim · o c n mica. 
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