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CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fmdaçâo: MIUZQOOI — Demmnbramento: 2110212001 - CNPJ N“04.353,478/0001—5—6
REGISTROS: ES'I'ATU'R'); REGIMENTO INTERNO. Lm Dir-; ETHIJDADP; Pl'ªBlJCA mwrcmxro N guem-. CMAS Nº ouro:;

©

ALVARÁ DA VIGILÁNCIA SANFIÁRIA; AI..“r'ARÁ DO CORPO DE BOMBEEROST ALVARÁ DE FUNCION AMENTO DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE. ANUAL, IRRF ANUAL CNAS Nº 71010.002013:2003-39.

OF, CISJS. Nº 028/2018. Ecoporanga — ES, 01 de Agosto de 2018
Ao: Exmo. Sr. ELtAS DAL COL
DD. Prefeito Municipal de Ecoporanga—ES

Exmo. Sr. Prefeito,

A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de EcoporangalES inscrita no CNPJ sob

Nº 04.353,478I0001-56, encaminha, para apreciação de Vossa Excelência, e
prestação de contas mensal do Termo de Fomento Nº 00112018, referente a 3ª
PARCELA no valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais) referente ao
Projeto que visa o Custeio do Serviço Especializado para Pessoas ldosas.

Desde já, declara que foram investidos os recursos conforme o Plano de trabalho

que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à Prestaçâo de
Contas do Recurso Púbfioo recebido conforme estabeíece o Decreto Nº 6.131, de 19

de Junho de 2017.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Atenciosas Saudações. , .
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Rua tdaiino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Tel: (27) 3755 1580 — e—mailz casadoidosoecoporangaôho'rrnaimom
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CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA &

Daia de Fundação: 14/62/2001 — Desmemtmmtentn: ZIIOZÍZOOI — CNPJ Nº ()4.353.478I0001-56
REGISTROS: ESTATUIT). REGIMENTO INTERNO, LEI DE UHUDADE PÚBUCA MUNICIPAL Nº 906/01; CMAS Nº 002302;
AlNARÁ DA VIGlLÁNC-IA S.ANITÁRÍA: ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, AINARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME:
CER'I'IDÓES NEGATIVAS; BALANCETE .ªiNUAL, IRRF ANUAL, CNAS Nº 710l0.002023f2003—39.

PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARCELA - TERMO DE FOMENTOIZO'IB

Nome da Entidade: Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/Es
Título do Projeto: Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para
Pessoas ldosas (conforme Plano de Trabalho em anexo)

Número do Termo de Fomento: 00112018

Valor transferido pela PME: R$ 950000 (Nove Mil e Seiscentos Reais)

Número da parcela: 3ª
Nome do Responsável: Antonio Maria da Silva Filho

Contato: Telefone (27) 3755-1580/9 9731896? e-mail: casadoidosoecoºorangaghotmail.com

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma: Sim Não
Ofício de encaminhamento assinado pelo presidente da organização da )(
sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver.

Plano de trabalho ::

Prestaçâo de contas organizada em folha A4 ::
Cópia do Termo de Fomento 001/2018 firmado com a Prefeitura Municipalde x
Ecoporanga — ES

Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do :

cumprimento dos objetivos pre—vistos, quanto à aplicação dos recursos
repassados

Relatorio de execução financeira por parcela x
Relação das receitas e despesas efetivamente realizadas por parcela., x
assinado pelo seu representante legal e o responsável financeira

Extrato bancário da conta específica x
Cópia dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da :(
sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite

Comprovante da devolução do saldo remanescente, inclusive de aplicação «
financeira quando houver.
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ANTONIC) M R , SILVA FlLHO

Rua ldalino Monteiro. nª 205 —- Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel l27i 3755 1580 — e—mall: casadoidosoacoooranoalahotmeil com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
' TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2013 QUE ENTRE sr
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO

oo ESPÍRITO SANTO, E CASA oo looso 5110
JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGAIES, nos
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS
ALTERAçõEs.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da PREFEITURA
MLlNlCiPAL DE ECOPORANGA—ES, com sede na Rua Suelen Dias Mendonça, Nº 20, Bairro

Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.167.311/0001—04,
neste ato representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga—ES, SR. ELlAS DAL

COL, brasileiro, Separado ludicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
Córrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, portador(a) de carteira de
identidade de nº 189.546 SSP—ES; inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 478.812.757—15 & & CASA
DGI iDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA—ES, com sede na Rua: ldalino
Monteiro, Nº 205, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cep: 29350000, Ecoporanga-ESJnscrita
no CNPJ/MF sob O nº 04353418/0001—45, neste ato representada pelo Sr. ANTÓNIO MARIA
DA. SiLVA FILHO, brasileiro, casado, Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo de
Escriturário, portador de carteira de identidade de nº 453.249 expedida peia SSP—ES, inscrito

no CPF/MF sob o nº 704.797557-87, em conjunto denominados PARCEIROS e
separadamente MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE cwn. - osc, respectivamente,

tendo em vista O constante do Processo protocolado nº 7007/2017, de 06 de Novembro de
2017, resolvem celebrar O presente Termo, sujeitando-se, no que couber aos termos da Lei
Federal nº 13.019/201li, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - no como:

O pretente Termo tem como objeto o repasse de recurso à CASA DO lDDSO SÃO JOAQUIM
E SANT'ANA DE ECOPORANGA-ES, destinado a custeio do serviço especializado para pessoas

idosas conforme plano de trabalho constante do processo nº 7007/2017, que passa a
integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do
seguinte objeto: Objetivando o pagamento dos encargos dos funcionários (PIS, lNSS, FGTS e
lRRF), água, luz, telefone, materiai de consumo em geral (higiene, alimentação e limpeza),

materiais de expediente, bem como outras despesas de manutenção necessárias ao pleno

“&

atendimento dos usuários da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES".
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (2703 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo
MUNICIPIO DE ECOPORANGA—ES & a OSC utilizados em estrita conformidade com o plano de

trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA CODIGO
DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: na _ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11001.(i:324100262.090 — APOIO FINANCEIRO A CASA DO IDOSO

33504300000- SUBVENÇÓES SOCIAIS — 10000000 ,... RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA

ªlí).

VALOR iDE R$ 96.000,00

CLÁUSUIA TERCEIRA — DA LIBERAÇÃO Do RECURSO FINANCEIRO:

A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA
SEGUNDA, dar—se—á em 10 parcelas de igual valor, após a publicação do extrato deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — É vedada a realização de qualquer atividade prevista no Plano de
Trabalho antes do início do repasse dos recursos financeiros.
PARÁGRAFO SEGUNDO — A OSC movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta

bancária especifica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: BANCO DO
BANEST'ES, Agência onu - Ecoporanga-ES, Conta Corrente Nº 10.044,592.

,PARÃGIªtAFO TERCEIRO — Na aplicação dos recursos deverá ser observada a legislação
aplicável, realizando—se sempre que possível cotação de preços, de acordo com os princípios
da econI-znmicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO QUARTO —- Os saldos deste Termo, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em caderneta de pOupança de instituição financeira oficial, se a

previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, OU em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, Iastreada em títulos da dívida
pL'I blªca, quando a utilização dos mesmos verificar—se em prazos menores que 30 (trinta—) dias.;
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Rua: SuelonDiaS Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (MB 755 2900] 3755 291513 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO QUINTO - As receitas financeiras, auferidas na forma do PARÁGRAFO

QUARTO, serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas,
exclusivamente., no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas apresentadas pela OSC.

PARÁGãAFD SEXTO — Quando da extinção deste Termo, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob
pena da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO SÉTIMO — O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento da
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste
Termo, especialmente quando:
a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da Organização da Sociedade Civil em relação e obrigações estabelecidas neste Termo;
ci quardo a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as

medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
interno ou externo.
CLÁUSULA QUARTA —— nas OBRIGAçõEs:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS
se comgirometem a:
| — IVlU—I'IIICÍPIO:

aii transferir a OSC os recursos referentes à sua participação financeira;

bl :esignar técnicos do seu qyadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a

SiãlêguintES;
,.f
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avaliação deste Termo, observado a legislação pertinente e as normas de controle
interno e externo;
ci exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência
do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;

di apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho laudo
acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento,
para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução

' > Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000

' ) Telefone: (2?)3 755 2900! 3755 2915)?» 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e) providenciar o registro contábii adequado e manter atualizado controle sobre os
recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;

f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do MUNiCÍPiO DE ECOPORANGAeES nas hipóteses previstas na
Lei “federal nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015);

3) quando o objeto deste Termo for a execução de obras ou benfeitorias em imóvei,
emitir documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico;
h] proceder à publicação resumida deste Termo & de seus aditamentos na irr— prensa
oficial, no prazo legal.
OSC:

a) disponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se for o
caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;

b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária especifica,
utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada

pelo Banco, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e
justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;

ci utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação
idônea para comprovar os gastos respectivos;

d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do
responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;

e) prestar contas dos recursoslfinanceiros recebidos na forma prevista neste Termo;
f] apresentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual realizado
do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos, na periodicidade prevista neste Termo;

3) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive o rendimento auferidos,
exclusivamente na execução do objeto deste Termo;
h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários a execução

dente Termo, sempre em conformidade com os princípios da economicidade e da
er'iizãência;

i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou correção
monetária, bem como as deSpesas referentes atrasos nos pagamentos;

]) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabaihistas e previdenciários de todo o pessoal envoivido na execução do objeto deste

Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o
;;? MUNICÍPIO;

," '<...;—..__

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 23850000
Telefone: (2?)3 755 ZQOOI 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
k) ressarcir ao MUNICÍPEO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais
saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;

|) iazer constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive
ir'lii'JI'ESSOS, cartazes, painéis, faixas, etc, a seguinte expressão: "Esta ação conta com o
apirlio do Municipio de Ecoporanga-ES;

m) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos preVistos no art.33 da Lei Federal nº
1301912014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste Termo.
CLÁUSULA QUINTA - oo ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO:

() MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da
exe-:uçâãêio deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta
utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de
inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do seu objeto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica assegurado ao MUN-!CÍPIO o livre acesso de seus técnicos
!

devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e
fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo, quando em missão
fiscalizadora e/ou de auditoria.
PARÁGRAFO SEGUNDO -— O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução
deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos servidores: Flávia Mara Costa
Martin-5 — Servidora estável no cargo de B—erçarista, de provimento efetivo, matricula nº
400436; Simone Lourenço da Silva — Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisão

de Compras, de provimento em comissão, matrícula nº 404272; Claudineia de Souza
Meireles — Servidora nomeada no cargo de Assistente da Área de Tesouraria, de provimento
em corriissão, matrícula nº 404266; Valdean Vinícius Mendes Baia — Servidor nomeado no
cargo de Chefe de Divisão de Limpeza e Conservação Pública, de provimento em comissão,
matrícula nº 404286; Alencar Temponi da Silva — Servidor nomeado no cargo de Chefe de
Divisão de Contabilidade, balancete e, processos, de provimento em comissão, matrícula nº

É a p ª/

4042121"

PARÁGRAFO TERCEIRO — Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos
quadros: do MUNICÍPIO do servidor indicado para reaiizar o acompanhamento, a fiscalização

r adiante re istro em a ostila. "ª!

e a avaliação da execução deste Termo, deverá ser imediatamente designado substituto,

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000
Telefone: [27i3 755 2900! 37-55 2915/3 755 1318

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO QUARTO - O(s) Parecerlesl efou Laudo(s) Técnico(s) elaboradols) pelo servidor

indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste
ierrno deverálão) atestar o percentual físico de realização do objeto, se este percentual é

compativel com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram
atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informações:

a) ouando o obieto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará se
foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;

b) quando o objeto incluir obra de construção ou reforma, mencionará se o
recebimento é definitivo ou provisório, anexando as certidões de quitação dos encargos
incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo órgão competente
do Poder Público Municipal que liberou a obra para utilização, nos fins autorizados,
quando cabível;
c] quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando—se intangíveis

aqueles objetos para os q'uais não há resultado físico aferível posteriormente,
consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados,- mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a
fiscalização e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos,
vídeos, notícias publicadas na midia, impressos de divulgação, publicações produzidas,
listas de presenças & relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às
unidades de controle dos órgãos & entes repassa'dores de recursos à manutenção de um
plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.
PARÁGRAFO QUINTO — No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento com
objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alínea "c"
do PARÁGRAFO QUARTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a verificação da execução do objeto

e alcance dos fins propostos, o responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e
registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade
civil organizada, devidamente identificados por nome, endereço, números do CPF e RG, além
de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.
PARÁGRAFO SEXTO — O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo MUNICÍPIO não

excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de acompanhar e supervisionar a
equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: &,”
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900] 3755 2915f3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.ª. DESC deverá encaminhar ao MUNICÍPIO prestações de contas dos recursos em decorrência

deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada mês, após o recolhimento
dos recursos, acompanhada dos seguintes documentos:

a) ofício de encaminhamento; .
bi cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
publicação no Diário Oficial do MUNICÍPIO;

c] copia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do
órgão do MUNICÍPiO responsável pelo repasse de recursos;
d) reiatorio de execução do objeto da parceria;

e) relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos
comprovantes;

f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissionai
resitsonsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação
entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
g) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica,

con a dos documentos comprobatórios de cotação de preços dos bens e serviços
adquiridos, com demonstração e justificativa expressas da opção utilizada;
h) reiação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com recursos
deste Termo;

i) comprovante do recoihimento do saldo de recursos à conta corrente indicaria pelo

mumcípio.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os comprovantes de pagamento referidos na alínea “e“ desta
CLÁSULii SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens
de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela

unidade competente quanto a conformidade do item recebido com os termos da
contratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência;
b) r os pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregaticio, recibos com a sua
identificação e cópias do RG e CPF, alem da indicação do endereço de sua residência e
número de telefone para contato;
ci nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e
M
guias
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de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF,, FGTS e WSS); &?”

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000
Telefone: (27)3 755 2900,” 3755 2915/3 755 1318

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
di nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar nº
116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido tributo.
PARÁGRAFO SEG—UNDO - O relatorio de execução referido na alínea ”d" desta CLÁUSULA

SEXTA deverá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o

comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, com indicação do
percentual de realização do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o
montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

PARÁGFMFO TERCEIRO — Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou
equipamentos, o relatório de execução deverá mencionar se foram instalados e se estão em
efetivo funcionamento.
PARÁGRAFO QUARTO — Quanto o objeto incluir obra de construção ou reforma, o relatorio

de execução deverá informar se o seu recebimento é provisório ou definitivo, e apresentar,

anexados, certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra. bem como o
documento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal, liberando a
obra para uso e utilização nos fins autorizados, quando cabível.
PARÁGRAFO QUINTO — Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando—

se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferivel posteriormente,

conscbstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados; o relatório de execução fisico-financeiro deverá contemplar registros
fotográficos, vídeos, notícias publicadas na midia, impressos de divulgação, publicações
produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos.
PÁRÁGRAFO SEXTO - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas
alíneas ”f" desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos municipais repassados, os

rendia" entos decorrentes da aplicaçãono mercado financeiro e os recursos relativos %:
contrapartida da USC, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos porventura
devo—Ivdos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para

cumprimento da(s) etapasis) e/ou fasels) de execução correspondente ao montante dos
recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, a

DESC será registrada como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento,

Corioibilidade e Finanças do Município de Ecoporanga—ES. '
if

i; "
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ª Rua: SuelonDias Mendonça Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000

., Telefone: (27l3 755 2900] 3755 291513 755 1318

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO OITAVO — A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação

cla regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento
cla etapads) e/ou fasels) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do
servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste
Termo.
PARÁGIMFO NONO — A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime a OSC de

comprwar a regular aplicação dos recursos ao órgão de controle interno e externo da
Adminietração, nos termos da legislação específica vigente.

'f;

CLÁUSULA SÉTIMA «- DA ALTERAÇÃD DESTE TERMO:

É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliação, desde que
aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de
execução anteriores com a devida prestação de contas.
PARAGRAFO UNICO - A ampliação do objeto deste Termo será formalizada mediante Termo
Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA — DA EXTINÇÃO DESTE TERMO:

A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais
l'iipóteses previstas parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O presente Termo poderá ser resilido mediante notificação
escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos
PARCEIROS, hipótese em que 3 CSI: fica obrigada a restituir integralmente os recursos
recebidos e não aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente às
aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo
coast tui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b) falta:. de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos
estabelecidos;
c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.
w.

P «AlAGlRAFO TERCEIRO-A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua rescisão. /
&, Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900! 3755 2915i3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO QUARTO — Extinto o presente Termo, os recursos Financeiros ainda não

aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNlCÍPIO na forma do disposto no
PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuízo da necessária prestação de
contas.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA DSC:

A DSC é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos
termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2C 15.

PARÁGRAFO ÚNICO — É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto

neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a
inadimplência da OSC em relação ao referido pegamento, os ônus incidentes sobre o objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA mesmo:

O prazo de vigência deste Termo será de 07 de Fevereiro de 2018 à 31 de Dezembro 2018 e
publicado extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNiCÍPIO, sendo que a liberação
dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO dar-se-á em 10 parcelas de igual valor, no

qual o período acima descrito corresponde ao período estabelecido para execução do
objeto. acrescido de 15 (quinze) dias para apresentação da prestação de contas mensal após
o recolhimento dos recursos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado, mediante
a formalização de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNICÍPIO na liberação
dos recursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso

estabelecido no piano de trabalho, os PARCEIROS desde já anuem quanto à prorrogação
autom ática deste Termo, por período idêntico àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser
registrado por meio de apostila.
CLÁUSULA DÉCIMA PRiMEIRA — DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:
i

Os bens eventualmente adquiridos pela OSI: com recursos Financeiros custeados pelo
MUNICÍPIO com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados, locados,
emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expr-ssa
autorização do MUNICÍPIO.
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900! 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO— Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras

cláusulas deste Termo, a OSC deverá apresentar, durante todo o prazo deste Termo,
relato—rios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de instalação e seu estado de
funcionamento.

PARÁGRAFO seeunoo — 0 MUNICÍPIO, por meio do servidor responsável pelo
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, emitirá pareceres
acerca dos relatórios previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO desta CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao MUNICÍPIO

ao lªinal do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados a OSC, observada a legislação

pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a
contimiidade da política pública correspondente.
PARÁGRAFO QUARTO — Constatando—se o mau uso ou desvio de finalidade na utilização dos

bens definidos nesta cláusula a qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do
IVIUNtCiPIO, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da OSC e seus
admini ;tradores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA .— DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do
MUNiCÉPlO ou outro Jornal de Circulação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - oo FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESÍRITO SANTO,

como competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 [três) vias de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.

Ecoporanga—ES, 06 de Fevereiro de 2018.
,C/;.

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350300
Telefone: (2'7)3 755 2900; 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ê/

MUNICÍPIO DE ECDPORANGA-ES
ELIAS DAL'COL

ORGANIZAÇÃO 'As CIEDADE CIVIL

CASA no IDOSO são JOAQUI E s NT'ANA DE ECOPORANGA/ES
ANTÓNIO MARIA DA sumo. FILHO

* PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

NOME: Kº)/lagº; && u., “ac., Q (ka?—VU)
CPF/MF“. %ÚÇÇN % 6 g “' % CS.—"Y - % LK
NOMEHÁWM fix/Nm TMZ»— hã?—“im

WW ª;;«aaiatxaw, %?

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000
Telefone: (27)3 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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__ _ __. LlCiTACGES

' ?ªi'i fl: "5 .Quem-feio.. ªi? de Janero de 2018.

i

r "l'ii o s mediante adesão a o processo licitatório encontra-se à

DIÁRIO OFlClAL poe FQDERES oo sergiº ,

pública e a Casa do Idoso São

15;“ada.
"leia Hubner
Silvério ME
a =;
Deteiitores
da disposição
interessados na sala Ecoporanga
da Comissãodos
de Licitação.
&
- iªi;i.5421,623/C0l2
l—47 valor

9 (lia ' tistraclo: REIJ7.626,36;
lª “:x-(r= ':il irimor Ltda. EPP CNPJ:

0 i.. .E» ,6/0001-46 valor

Cariacica-ES, 16/01/2018.
Eliza Coelho de Oliveira Vaivassori
Presidente da CPL

Protocolo 371755

9 Jr.,-3 r estrado R:“:i36.221,20;

5 :»:.< ' i nentos Eir'eli CNPJ:
1 ,.i2 '? 1'0001—00 valor global

rr ;u st .—:i ' E&OE-02,35; Luclnéia
0, r io » il EZNPJ 20.802, 588/0001—

l

PREFEITURQ MUNICIPAL DE

Hi » Riªl . lª, *a njeiro Berga r Ltda. EPP

—-——-____—_

Cl ? l - i: TdM/003160, valor

gl. '. ai ."»: ii ;tracio: i:$2'2.963,00;

AL : er ÍlO Griffe Ltda. CNPJ
ZE : 26 13001-38, vzzior global

rei ztr ii: RSE-30,0]; Fortcom

Co war :1 ? Distribuição Ltda. ME

CIV 'l. 35.012/00C1 00, valor

glc, | i: trado: R$!!l.220,00.

Vig fªulli ca Ata: lifif01/2018

à 1! Ú? ': 019. Os preços
uni ;- *:c , marcas e descrição

dos *te —:. egistrados encontram-

se * —li.a_:J;içêio "io :")rtai da
Tra . )e'ir i: de Brejetuu/ES.
rr! ren ZAMBDM
(ª' sioieiroi'PMti

Protocolo 371.697

!: lv, & :! «,: :

)' illllll'ªªº
il ll lª': ª
rv :: neem-“ando

«RO l-i' :. 3.201?

lrbjeza' ,:r istrução Cªli novas

ponta e r;o das cabeceiras
:xist :te - .Iemolição ca ponte
:rist fts : nlre :) Rio Bubu,

: cai 'Cl' 'I: mirra Sentaluzia, no
l' uni ;,uit :: :iriecica/ES.

“ l' prªiª: de Cariacica, por
: terr ali: o. [omissão Peruano-nte
l a ti . i;: , comunio'i aos
-' “ere 1—i:I ; cue na pi—liiicação

r- atue . r' :) 5/01/2010, ::iãglna 5
. Diel Zªni colºunicipinepáginas
E a?» O». :Ficiaido Estaria:
Il ide : 'i
f.i_i_B_Rv ªª.: l-i ãíLnªADiiS:
..Cxl =— i'i lTORA ENEM-EPP,
.. rl 5" “É",l 'I'a—TFíUTCJR/i LTDA-

líªª, 5253031: CONSTRUTURA E

' '. IOF “JF-«JI FA LT'liA-EPP,

W. iBR lili ÉdHAFELª LTDA-EPP,
[;_; JCI : ª ': EilHARiA LTiZiA-ME

& SA A ll ªii'.IA ENGENHARIA
E VEL! :" CF

El*"—>RE ?“ ] ".:l llITADA:

Li“? _GA Eli-iii iARiA EZilElJ—EPP

:. ter z-es -.l 310ch suam rn 4.6

:|“. line .. i'- ».I edital.
_:ª -se
E“ 'RE: .- E: A liITADAS:
M ª; (pªin—“li TORA EIRELl-EPP,
='4í,l"RE'l Ill SFRUTÚilA LTDA-

ÉI'J it'll CONSTRUTORA E
'P ÇÍJRP IRF W:: +, LTD!"'EPP,

.GA'iRA. E'lii Xí-iARIA LTDA-EPP

' ;AN "il ªzia. ENGENHARIA
ÉIºr-LJ- 3 :.

“M“—i'QES ,,; i“'.!l 'i..IT.iiDA:5:

ªCL..5A :ivl Eli lnRIA EIRlíLi-EPP

-':i' er ! as: «"1 110 o subitem 4.6

: .new edital &: ERIJCKE
“illa“ ENl— «. i'JA-ME por ter

e;“. um ' :: subiters 6 3 e
.E do ªns-ci ! do edital.

e artigo 19, Zi do Decreto Municipal

027/2017

nº 6.131/2017.

O Municipio de Conceição da Barra,

acima referendado, onde se lia:

O recebimento da documentação
e proposta dar-se—á no endereço
acima, Setor de protocolo até às

AVISO DA CHAMADA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DA BARRA

—-——_.__________

presente_certarne, cujo objeto é:

AQUISICAO DE MATERIAL DE'LIMPEZA, DE CONSUMO E UTENSILIOS
DOMÉSTICOS.

. DA VILA COMERCIO LTDA ME

se—á no endereço acima, Setor
de protocolo até às 09:00 horas

do dia 31/01/2018, demais

Nº o4a/2o17

Empresas vencedoras:

Nº 001/2015

uso de suas atribuições legais torna

cláusulas editalicias permanecem
inalteradas, informações pelo tel.:

PREGAO PRESENCIAL

HOMOLOGO o resultado lina! do

Lucas Antunes de Sa'
Pregoeiro
Protocolo 371634

O Prism-ente da Comissão

, leia—se: O recebimento da
documentação e proposta dar-

Protocolo 371786

awso os: Honomeação

Ecoporanga/ES, 18 de dezembro

de 2017.

09:00 horas do dia 17/01/2018,

Presidente

Protocolo 371828

declarada DESERTA, pela ausência
absoluta de participantes.

através de sua Presidente e equipe
de apoio, vem a publico realizar a
retificação do preâmbulo do edital

Irani de Souza Pereira

ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal

legais, torna público que 0 Pregão

REF. Tomada de Preço 02/2017

(27) 98884—7593.

PROCESSO: 7007/2017

Presencial 027/2017, Foi

ERRATA

ED vil lll TJMADA DE PREÇOS

l moa/2017

PREGAO PRESENCIAL

Pregoeiro no uso de suas atribuições

concerçno DA BARRA

R: »]. lil: Ji; Distr-buldora de

ES para consecução plano de

trabalho nos Termos do artigo 31,
da Lei 13.010/2014 suas alterações

AVISO DE punção DESERTA

A Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES, através do

Conceição da Serra

0- . a r global registrado:

Joaquim e Sant'Ana do Ecop—omnga/

Permanente de Licitação - C.P.L - no

público a todos os interessados a
realização da Chamada Pública nº
001/2010 objetivando o Registro

de Preços para a Aquisição
de Gêneros Alimentícios da

CNPJ: 23.550.:335/0001-00

. DEL PIERO EE BROSEGUINI LTDA

ME

CNPJ: 14.833.519/0001—65
- J.B COMERCiD E SERVIÇOS EIRELLI EPP

CNPJ: 11.923.E-77/0001—91
- [5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA ME

Agricultura Familiar e do

CNPJ: 11.373.442/0001—08

corr. recursos originários do FNDE

ME

Empreendedor Familiar Rural,

. MARLENE AUGUSTA VENTURINI

- Programa Nacional da Merenda

CNPJ: 00.496316/000146

sera' até o dia 19/02/2018, até as
08h130min, com credenciamento

CNPJ: 29.065309/0001—00

Escolar. O protocolo dos envelopes

dos representantes à partir

das 08h:30mln e abertura dos
envelopes de “Habilitação e

. NOVA CRIST EIIRELI ME

- POLI COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 07.255.4Z!6/0001-35

- PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA
LTDA EPP

AVISO DE Rasugnoo DE

Proposta de Preços", às 09h:00min.

CNPJ: 15.335348/0001-07

Nª: 03/2017

contendo maiores informações

CNPJ: 01.260374/0001-09

interessados no Departamento na
Sede da Prefeitura no horário de

LTDA ME

LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇO

() Municipio de Conceição da Barra,

através do Presidente Suplente
& a Comissão Permanente de

O instrumento Convocatória

encontra-se a disposição dos

Licitação, torna publico para amplo

site o . v. r.

DA TP 03/2017, Processo

obtidas através do Telefone (27)
3755-2905 no horário citado ou

conhecimento dos interessados,
assumam DE HABILITAÇÃO

07h:00min às 13h:00rnin, e no

Quaisquer informações poderão ser

nº 6877/2017. ºbjetivando a

pelo email Wma
Mais

Serviço de reforma e ampliação do
Estaleiro Municipal de Conceição

Ecoporanga—ES, 16 de janeiro de
2018.

contratação de pessoa juridica
especializada na prestação de

da Barra, que após analise dos
questionamentos apresentados
pelas empresas participantes do
certame a CPL emitiu decisão
HABILITANDD as empresas:
Largura e Barros Construtora
Ltda Epp, Engecosta comercio
e Serviços Eireli EPP, Digital

Construtora Ltda Epp, Vide
Construções e Serviços Ltda

Epp, Rodrigues e caíres

Serviços e Engenharia Ltda,

Automação Montagens Elétrica

Industriais Ltda, Ps Serviços
de Manutenção Ltda Me, WVS
Imóveis e Construção Eireli

Me,. J.H Construtora Ltda, Casa
Transporte e Construtora Eireii
Epp. Maiores informações pelo tel.:

(27) 98884 — 7593 ou E—rnaii:
sra.,

Em

VINICIUS PESTANA RIBEIRO
Presidente Suplent

Protocolo . 71875

v :| NH
“NÉ!-“l'" ou Wil llcN'lA ISI-“ICI «L D" I:.ÉTADU DU IDÉI'ÍRÍ'I'D SANT“
30 N em full lli

- R.F.L. COMERCIAL LTDA

- DISTRIBUIDORA SANTA PAULA

CNPJ: 17.354,470/0001—37
- (3.1.5 COMERCIAL SANTANA LTDA

ME

CNPJ: 27.247.83í2/0001-63
Valor Global: <Rsi 179.955,80>
Processo Admin. 'lº: 1137/2017.
Data homologação: 15/11/2018
ELIAS DAL CDL - Prefeito

Protocolo 371729

Lucas Antunes de Sa'

Presidente
Protocolo 371798

JUSTIFICATIVA DE

Irremets'ruoape os

CHA-MAMENTO eunuco
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31,

da Lei 3019/2014 suas alterações
e artigo 19, I do Decreto Municipal

nº 6431/2017.
PARTES: Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

Nº ona/zo 18 (SRP)

Protocolo: até a:: 12:00h do dia
29 de janeiro de 2018,
Credenciamento, abertura e
Julgamento: às 12:30 h do dia
29 de janeiro de 2018.

O Fundo Municipal de saúde
do Municipio de Governador

de Ecoporanga/ES & Casa do

Lindenberg — ES, por intermédio
de Pregoeiro Municipal, que abaixo

Ecoporanga/ES.

instaurado procedimento licitatório

Idoso São Joaquim e Sant'Ana de

OBJETD: Repasse de recurso no

valor de R$ 8.000,00 (oito mil

reais), referente a repasse de

Recurso Ordinário
VIGÉNCIA: vigerá entre o periodo

01/01/2018 a 30/12/2018.
]USrII—TZCATIVA: Trata—se

de transferência de recursos

financeiros entre a administração

subscreve, torna público que foi

na modalidade Pregão Presencial

nº 003/2018, objetivando a
formalização de registro de

preços para futura aquisição de

refeição, servida Erªl recipiente do
tipo marmitex ou similar. O edital

poderá ser adquirido na sede da
Prefeitura Municipal, situada na
Rua Adelino Lubiano, s/n, Centro,

Qllo
, ___ ' ;_Ç'jlllAL DOS PODERES DO ESTADO

DIVERSOS

Vilória (ES), Segunda-feira. 22 de Janeiro de 2010
LINFASO

. «o. A LTDA - EPP

ulisses/000148.
' E: PREFEITURA
ALEGRE—ES.

[ços oe VARRIÇÃO

is vms URBANAS,
Jos-Fios, cAaINA

: o:;AoA MECANIZADA

Municipio E nos

dia 02/03/3018.

' 09. 999, 516 ftrezentos
cuecentos & noventa

visi.» 's noventa e seis

,.'T4520044.'?.008 -

- Ficha 513124 -

'Trlfiiw'uiª ;“ioyalries do Petróleo

ito Municipal

,, ªutocalxª72563
!

o lv aint-Ic: lilo DE ALEGRE/Es
“=J VULGA

' fiº TERMO ADITIVO
ulTO Nº -314/2015_

tl DE LíCI'i'AÇAD:

TCD nº 015/2014

DE

ªnt "E ALEGRE-fis.

SERVIÇOS DE

REDE MUilE<lEªlL DE
: .l'S ATRAVES DE LINK
3 l E INTERNET.
it. 5 500,00 (oito mil e

leais), divididos em
12 «mar:: warceias mensais no
.UInl'Cl'it-lã

.alor =S ª'fii 1.250,00 (quatro mil,
,uze "JS «( VT iuenta reais: cada.

:; dia 02/00/1018.

& Ç! A o
ª 2004423105 —
.“ Ficha 0034.

ar urine Ei. Aguilar

“aki o Municipal

Protocolo 3 72564

se num único objetivo: o bem da
coletividade administrada. "'

Todavia nem todos os serviços de
interesse público, são realizados
pelo Município, necessitando para

atingir o “bem comum”, estabelecer

parcerias com ºrganizações da

A finalidade da

.»;e "isa de Chamamento

'ibli 'n e' & .aebração ce parceria

.:lm ; JE concepção oo

? ASi ii... , inscrita no CNPJ sob

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31, da

que se realiza mais investimentos
com menos recursos, alcançando
de maneira primordial o principio
da eficiência. Um dos fatores desse

resultado, é a efetiva participação

popular, que de maneira direta
fiscaliza, mas está presente na

própria execução em suas diretorias
e conselhos.
Nesta ótica a APAE de Conceição

s f». :a :..: ministração Pública

-egunclo o mestre

ely topos ieirelles, "resumem-

PARTES: Prefeitura Municipal

de Ecoporanga/ES & Casa do

Idoso São Joaquim & Sant'Ana de
Ecoporanga/ES.

ENTREGA DOS: DOCUMENTOS
2.1 A candidata convocada deverá

comparecer ao Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Fundão, localizado
na Rua São José, nº 135, Centro,
Fundão/ES, no dia 02/02/2018,

no horário de 13h às 17h,

devendo portar consigo para

entrega os documentos constantes

no ANEXO ii deste Editai.

2.1.1 O não comparecimento na

data estabelecida no presente

edital implicará a perda do
direito a posse ao cargo para o
qual a candidata foi aprovada.

voltadas a serviços de educação,

pagos por conta de Dotação
Orçamentária Própria, em 10

representante para os fins de que
trata o item 2.1 e 2.3 deste Edita

mais de 20 anos, atividades

saúde e assistência social, estando

credenciada pelo órgão gestor

dessas respectivas políticas
públicas.

Diante desta situação constatada
no Municipio, se faz necessária a
presente celebração do Termo de
Parceria com a APAE de Conceição

do Castelo; ES, de acordo com
o disposto na Lei 13.019/2014,
com suas alterações posteriores,
o que no caso está presente todos
os requisitos para a Dispensa do
Chamamento Público.

Assim, diante do Tudo Exposto:
Conforme o que foi apresentada

(noventa e seis mil reis), a serem
parcelas.

VIGÉNCXA: vigora” entre o periodo

01/01/2018 a 31/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de

transferência de recursos

referida Parcen'a com Dispensa do
Chamamento Público e assinatura
do Termo de Colaboração.
Conceição do Castelo (ES), 02 de
janeiro de 2018.

comssão TÉçNlCA
ASSESSORIA JURIDICA: A
presente dispensa cumpre as
exigências legais, estando de
acordo com o artigo 00, inciso
alterações..
Conceição do Castelo(ES),

janeiro de 2018.

18 de

Ludmilla Coimbra Martinelli Assessoria Jurídica _
AUTORIZAÇAO

ES

para consecução plano de trabalho

nos Termos do artigo 31 da Lei

13.019/2014 suas alterações e

ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal

Protocolo 372548

Fundão

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

DE Jusuacnnvn

INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de

da documentação constante do

3 ; nos EXAMES E muoos
3.1 A candidata, quando de sua
avaliação pela inspeção médica
oficial, devera ap 'esentar os exames

e laudos & seguir mencionados

devidamente carimbadoe e

assinados pelo médico especialista
na respectiva área, inclusive com o
CRM.

3.2 Os laudos e exames em

referência 56 serão aceitos, se
emitidos no prazo máximo de
03 (três) meses antes da data
de apresentação, sendo que a

inobservância desse prazo implicará

a renúncia tácita da candidata.
3.3 A inspeção médica poderá

do quadro de servidores
estatutárias, normatizado

reavaliação médica munido do(s)

para provimento de cargos

pelo Edital nº 001/2014“,
com homologação do
resultado final publicada
no 01055 de 20/02/2015.

providências legais pertinentes.

Ecoporanga

Humanos, quando da entrega

Referência: Concurso Público,

Secretaria Municipal de Gestão
e Recursos Humanos, no uso de

Termo de Colaboração.

pelo Departamento de Recursos

de acordo com a necessidade
de cada caso, hipótese em que
o próprio médico estabelecerá.

Nº 009/2018

Autorizo a contratação e recomendo

Publique—se um extrato da

será informada ao candidato

solicitar exames complementares

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL

a observância das demais

2.3 A data da inspeção médica

MEDICOS

pública e a Casa do Idoso São

PROCESSO: 7007/2017

Prefeito Munioioai, sugerindo a

parcial de documentos;

Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga]

aos preceitos do art. 30 inciso

VI da Lei ualg/201,4, e suas
alterações, encaminhamos ao

2.2 Não será admitida entrega

ANEXO I.

a esta ComISSão, toda a

documentação juntada, atendidos

reconhecida em cartório, o seu

financeiros entre a administração

artigo 19, I do Decreto Municipal
nº 6131/2017.

' UJK'V'Il-lkk' |?! ..l': IMPRENSA lll-'IC'l-l l, UU ES'I'AUU UH lisª'ÍíCl'l'U SANT“

:nil iu nm ill

posteriores e artigo 19, 1 do Decreto
Municipal nº 6.131/2017.

mesmos.
_
2 - DA CONVOCAÇÃO PARA

do Castelo- ES, desenvolve na

- ' de Gonzagão do

i'll E'AJUSTIFHÍATIVA:

lei 13.019/2014, e suas alterações

alegando desconhecimento dos

2.1.2 A candidata poderá
constituir, através de instrumento
de Procuração, com Firma

Christiano Spadetto
Prefeito Municipal
Protocolo 372524

ílt ,

abaixo.

cumprir os preceitos deste Edital,

OBJETO: Repasse de recurso
no valor total de R$ 96.000,00

nisto & recíproco que
in: ferência ce recursos
«aferida organização

“ar 'no de Colaboração

de chamamento público para a
celebração de termo de fomento

trabalhos reglstrados, lé notório

o Terceiro Setor, em destaque com
a APAE, pois além dos relevantes

Justificativa, e após cinco dias
ausente qualquer Impugnação,
tome-se as providências para o

= : vii (OSC), conforme
;«belecldas no Termo

a Justificativa de inexigibilidade

com a Casa do Idoso São Joaquim
e Sant'Ana de Ecoporanga/Es, para
fazer constar conforme desereve

_ nº 2/0001—77, com sede
a r..:. %: Ferreira da Motta,
“esta :: de CDHCEiÇãO do
ast: : ri eio da formalização
“& l * :e colaboração, para

.lgr'io de finalidade de

dia 17 de Janeiro de 2018, referente

$ociedade Civil.
E preciso valorizar essas parcerias e

VI da Lei nº 1301912014 e suas
Ni 'I'D riº 001351018

Ecoporanga/ES, torna público a
retificação da publicação feita no

DE FUNDAC — ES, por meio da

suas atribuições legais, CONVOCA

a candidata nomeada nos termos
do itNEXD UNICO do Decreto

Municipal nº 0901/2016, de
18 de janeiro de 2018, para
tomar possa nos respectivo
cargo, observada as orientações

quanto às documentações,

prazos e procedimentos

estabelecidos no presente edital.

1 — DAS DISPOSIÇOES

por escrito, o prazo para que
a candidata se apresente para

exame(s) complementar (a)

solicitadols).
3.4 A candidata deverá comparecer

para a inspeção médica com

antecedência mínima de 30 (trinta)

minutos do horário determinado
pelo Departamento de Recursos

Humanos municíos do documento
de identidade original, não sendo
admitida, em nenhuma hipótese, a
entrega parcial dos mesmos. ,
4—DA POSSEEDO EXERCICIO
4.1 Após ser submetido à inspeção

médica oficial, a candidata
avaliada como apto, física e
mentalmente tornara” posse do
cargo às OBhr-s do dia 07 de
fevereiro de 2018, no prédio da

Municipal de Fundão.
PRELIMINARES Prefeitura
4.2 No ato de posse, a
1.1 A convocação da candidata empossada ou seu representante
nomeada nos termos do Decreto nº
017/2018 reger-se-a' pelo presente

Edital, seus anexos e eventuais
retificações.

1.2. Ninguém pode se escusar de

especialmente constituído para
este lim, forniallzará aceitação
expressa das atribuições, deveres
e responsabllidades inerentes ao

cargo público, com o compromisso

OX”?

cm;:
no moso são JOAQUIM E SANT'ANA &
Daia de Fundação: MJQZXZOÚI - Desmembramentº: 2 IIOBXZOOI.
CNPJ Nº M.35_3,478!—0061-56
! &'I'RUS; HR] RUTH); Rlííílàríliwlºí) QN'IFRTCU. IH, Uli i-"i'HJD/UNÃ PlªiãlllCA Míªàiíúfílªàl. 35" 9336193; (CMAS Nº

: :d“. 2, Al .*: AR:": il! & ':'l£ill..«xN('K.-X &'XNI'SEXREA: A! .““.TkR & IXJ3CURPU Díª? HUF-AIHEIRCJS, .kí.'k".«XR.—ªx Dil H '?»CkJNÁMEiNI'H
! 3 ': * Ill: CLIÇ'I'JDÍÍJ'FÍS N Hi,-HW .XS» ÍLÃIW'XNCE'YIÉ ANUAL, IRRF .THÍEÚ," CNAS Twº“ 71l!I(?.ÚÚZOÉFSZHUÃ—É'?,

" PLANO DE TRABALHO

“CASA m:: masa SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA-ES - 2013

ªifzs * 56

Mar:-<%: CNPJ

' : 333333335 <3ERÁ3$MPR0P0NENTE ; ,. ÍÍf,,.Í_:.Í., 'Í ' ” '
J

:":f'ªzí—Íã.-ª. DO IDOSO SÃO JOAQUIM E, SANTANA DE ÉCOPQRANGA— 34,3534TSfOGG1—
__,»1s=;:-':adouro (ªvenida, Rua. Rod.)

Eia—:::“:"ca Cidade: CEP:
113.3: IDALÍND MONTEIRO, Nº 202

91:21:51“- E-;A SEM—MRA APARECIDA. ECOPORANGA 293% DDD

15—31'1.,:l cia Insiituiçâo: Home Page

":;:.:wíotdosmacoporanga©hotmai|.com
'É'Eria-aâãrne
1 Tefefone Telefone 3

21") 3755 158,0 (27) 3?55 1580 (27) 99731 898?
:::-ar:
CoranteBANESTES
Banco Agência
10044592
S.A (3120
::::awnmmcâo gg RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPONENTE

, 704.797.55?—8?

“anna:: ANTôNm MARIA DA sw: FILHO CPF: -

«€*
Fª aí; Orgão Cargo: Função:
2.49 Expedidor PRESIDENTE PRESKDENTE
SSP

am:":
,
Cidade:
CEP:
”:::-semne 1 Teêefone 2 Tei—efaneB
.adcmm (ffwenída, Rua, Rod.)
RH.“.L HENRICME FERREIRA, Nº 186

;.zltf' WO ESPERITO SANTO ECGPORANGA 29,350 GOO
235”; %BYB: 85:35? (27)3T551589
3 !DENTIHCAÇÃO no RESPONSÁVEL “rgcmço PQ.—g PRQJETO
MIL:—::: .

“ªªª WWW::MARIANO N'CQL!

fmz—:s; de Formação; Nº" “às ' ' Regisfro no Cºnsema '

hai" : Cidade CEP
:::-::=: aço SCIií'JlAL % Profissional
E

. ,. . . É 535.33 ,nª 3.550 " 37ªíª..R.?9.iàO/55$

“*ªf'ªf'ÍªP: SªíNªªQRAP—«PARECFDA _ECDPQRÁNGA . , . 29850 0330,
E- :T: a: 3 do Têmico:

:.!

W xm: "3,33; “.aº—*

O
(EASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SAN T'ANA
Dªta de Fundação: l4/02;'2601 - Desmembramento: ZUOZIZOOI
CN PJ Nº 04.353.478Í0001—56
F“ i :SUU. 155: 1552"! WITH“. RiªLGH-H'BNH'j ÍN'E'ERNÚ. Miª-. DE VÍ'ÚJÚAÍW. Px “FHC,—X Mía—'NECFPAL N“ 9665511 Clª-LRS "fiª“
3.10. ALYAR "1. 1.1. & X'HÍEHÁNCIA SANITÁRIA: .ª..l..ª€ÁRÁ m) CURPÚ Díª: HOMEM-ZERUS. ALVARÁ DE HE'NleõNçXHF-Ã H.!
! ' *» * “J?-Í; LTZ'ÍRTHFSÍZS N líHA'l'IVAS; E).»UJANCETE .-X,ª€l'.ãi..1RRiº ANIÍJiI... CREAS Nº ?Im(AUGZÚZBÚZÍFJK—Áf?

m;amarmicx:lii©hoimáãfbóm . ,.

e-«êew' me do Técnico “E; Teêefone dº Técnico 23

27? 9977325355 . , . . . _W W (2337551550

UrªriOR MENSAL SOLICITADO: R$ 9.600,00 (Nove Mil & Seiscentos Reais)

__ªgLÉÉiTÓFgL—QQÇ) DA ENTIDADE

:«m .wstàrico ::srilhante & promissor, & Casa do Idºso São Joaquim e Sant'Ana cio

All!—.

"meigaic de Ecoporanga —— ES, fundada em 12 de Agºsto de 1990, inaugurada no

a :? de outubro de 1995, Data de Funcionamento em 25/1OI1935, situada à Rua

arm Mom-are, 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecºpºranga ——» ES.
“ area?-,na (27) 13?- ?55 1580, é uma entidade filantrópica sem fins; iucratãvos, atende
« [Fºg-_ 23:23 ávinta e oito) idosos no Municipio, na “faixa etária de 50 (cinquenta) & 101

' em, a"; e um) anos de idade, sendo 07 (sete) Mulheres e 21 (vinte e um) Homens,
pr—abiemazs de Diabetes, Hipertensão, Deficiente Visuai, dificuldades de visão.
tízªªÇI-ÍÃ—J, feridasç, AVC, Diversos Distúrbios Mentais, Atzheimer, Epilético, C.A., etc.,

m.;-m MD) «:iez acamados e (02) dois; cadeirantes, sºbrevivendo das
»c..a:s»v=rfr'ztadori.as e benefícios dos idosos & subvenção Social através da Prefeitura

-: ':uzzipa! de Ecoporanga—ES, para pagamento de Foiha de Pagamento, Encargºs
mªs: (INSESW PIS, FGTS & IRRF), Remédiºs, Água. Luz, Ttalemuaª= Materiais de
JlªEêtlf'nC) (Matariais de Curativos, Alimentos, Limpeza, Higiene, Férias, 13” satário.

.emresr outras despesas. doações e campanhas locais. Existindo (02) duas vagas
M.;-,a— .fzm'nanda de atendimento (sendº 01 masculina e 01 feminina). No seu quadro

!

: iªm-acionários possui: 01 (uma) Coºrdenadora Administrativa, 01 (uma)
us.:a'nc-aâente Sºcial, 0? (sete) Cuidadores, 02 (duas) Cozinheira, 03 (três)
a.rcài-iar de' Limpeza, 02 (duas) Auxiliar de Lavanderia, 01 (uma) de Auxíiia
ft)-.Sfu'aça & Guum) Cuidador em Experiência de Trabalho, tºtalizando 15
WHÉLDSÉ

QXOX

Ç3A$A DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Bala de Fundação: 3452.2061 - Desmembramento: Bl./032001
CNPJ Nº“ 04.353,478l000Í-56
'Q— íi'Íâ'z'Ri JS: IHS ?. ª. U““ ,; RH "MEF—"fº ;NÍÉRNÉZ LEI UF: ÍÍTHÃDÁDE ['ÍÉTHÍJCA 5.“ 'Níflpsu. Nº mimi", CMAS" .ªu“
“ | É, s'il. 'VÁRÁ I?. V. VIUUM-ÃNLJM SANIVI'ARH—A ÁLV.-*1£JLL DU CUR?!) Dl» RÚMHHIRÚÉ .*“.V AR.-1 DE MÍNCIUNAMÉÉTZ'U
É“ : Í' ”.! ãº,. lil-LR I'il'x «ªté Mih,“ WAS; BALANCE'FE r&b—”Fafá... HER!" ANUAL“ CNÁS Nº 71%! lÚELEÚZÚBÃ IWF-35),

gªgggzriodo de 251011 995 ª nmygum. pertenceu ao Mantenedor FUMATRE.

Vil de feverreiro de 2001 foi dªvincuiada ªo Maptenedor, criando sua
;.ógçn &a- indepmªªnciuossgjndo seu gªprio CNPJ em 2110212001.

H"! II“" 1“,

.srmz'rna am uma área total de 19.080 MZ (Dez MH Metros Quadrados) e área
"nexiugi'da de: 853,70 MZ (Oitocentos & Cinquenta e Três Metros Quadrados &
acª-.“É-rl'TÍÉÍI Cleralin'setros), em prédio cºnstruído com Doações, em terreno pertencente
Í“ r'f'l

“fai“?—

...“

.. luz;:agaitai FUMATRE iocai. contendo as seguiníes INSTALAÇÓES:

“ : 04 (quatro) quartos todos com banheiros. 01 Sala de Arquivo. (31 Saia de
:;.r'«n:a;.-;traçào, 01 sala de medicação com banheira, 01 banheiro para os
wrzsmários :ªrz-ascuimcas, O? Saâa de TV e som usada para reuniões, festas.,
usª—::-.r as, celebrações diversas, etc;

á...;"k. "Jf: 01 [uw-'a) sala para o Serviço Social com banheiro; (O'!) quarto individual
"rn banheiro.
gªg-3,433 0-4 (quatrº) quartos todos companheiros;

fugi-; 02 (dois) refeitórios, sendo um para os idosos e o outro para os
«minérios,, 0? (uma) rºuparia, 01 (um) banheiro.
igual,—ig: 01 (uma) cozinha, O1(uma) dispensa. O1guma) tavandería, 01 (uma) área

Ph- ?!“ I'll—. Í?— ru '?— (“:

f')

.=; aaa-wiçzos, cºrredores 9 varandas em volta do prédio com boa ventilação e
“armª façãº.

«; Mmc—Atuais DESENVOLVIDAS PELA CASA:

ii.-ivi"! PASTORAL; É ceiebrada & Santa Missa uma vez por mês, sendo preparada

sal;-5 lº ãfsteral da pessoa idosa, também é ceiebrada missa nas datas festivas Natat,

amar.-.a, com Sacramento dos doentes, e dos padroeiros São Joaquim e Sant'Ana.
(3:31- do idos—so também recebe celebraçõesfvêsêâação das igrejas Évangéiicas.

sixlíEí'íã': Aiuamwente é realizada 02 (duas) vezes por semana aula de educação
!

sair:-za: cºm professor Adiel (voluntária; da Academia Saúde em Mºvimenta

gif.—prâ “34.5;

l.

C.A.iãA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA

Wiº

Data de Fundação: 14/02/2001 » Desmembramento: 21/02/2003
CNPJ Nº 04.353.47810Q01—5_é

«msmo»: ESTATUTO; nmmwm INTERNO, LEI” DE L:"rnmwa' mama.-x mmcwal. Nº 9:35:01; CMAS Nº

»: uma; ALK'AXÁ DA VIGILÃNCM SANITÁRIA; ALVARÁ no con ?O DE Bommmos. .MNAM DE FLfNCHJNAxan
“) & FMI-J'. CERTÍWES NEGa'im'AS: BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL. CNAS N" ?!0100020232003-39.

_ TIPO DA DESPESA VALORES
1 Encargos:

INSS, PIS, FGTS, IRRF R$ 9.898,10
:z. Daspesas de Custeio:

2.3 — Cas—an (Água) R$ 690,00

ª2.5
2.4—
« Esmisa
(luz)
R$
976,42
Telemar
(O!)
R$
220,00
2.6 — Material de Consumo em geral: R$ 3.900,00
: wigiene, alimentação e limpeza.

2,8 —-- Materiais de expediente R$ 240,00

;3 ,TOTAL
R$
15.924,52
(Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Quatro
Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

' Janeiro:!“ Fevereirofªlª Mamona Abril/18 ' Mainha Junhóna
XXX R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00
Julhof'i & Agosto” 8 Setenfbro“ B ' Outubro“ 8 Novembro“ 8 Dezembro” &

.] R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600.011) R$ 9.680,00 R$ 9.600,00 XXX

0%?»&

CASA.
no [noso são JOAQUIM E SANT'ANA &
Data de Fundacãn' WW,-"BDG! - Desmembramento: ZHOEÃZOOI
CN PJ N“ 04.353.478f9001-56
1- “=*: "é [RMS, Hjl xi'lªTU. BI'ZUIMFÉÇIH ['N'Í'HRXU. I.F(A DIC l'T'ªEâJfL—EDE lªl'ªB-LiCz—L MENICH'AI, X'“ GUGU]; CMAS Nã
L' »3 MA :*.Rv'n ? '.X “— ”.?".ANCIA&«XM'IÁRÉA; ALVARÁ Dú CORPO í??? “(TMBÉ'ÍIRUS .v'UQVARADl'; FE'NC'TIUNAHLN R$
! '» 'Nº-. (Zhi? ã'liPíftíÃS NMM'I'IK «XS; UM. ANCETH ASE,“; IRRF 33.341 ªcª-.! .. CNAS Nº71(Ji00330352093353.

ª:: ' aa mto asta. em que alguns idosas esporadicamente, reaiizam caminhada cºm

Í

exª .=, :*:1 «cies exitemas.

13:33 ÉEITIFIQEQÃO Do OBJETO
Hªu lot-,

ª um tvlrer através dos serviços de proteçãº “sacia? espada? de aEta compiexidade à

ças &: «E Idosa. & autonomia e a melhoria da quaiidade de vida inclusive nos âmbims
(::-=; :lsa lida: & Assatstência Social fonalecendo os víncuios familiares a fim de contribuir

;: .= Ewabiiitaçáo e reabilitação das atividades da vida diária por meio da Vigilância
ff-

% tc —;: assistencia-L Proteção Social, Defesa e Garantia dos Direitos.
u

'Y'

....

==' ?,ERIODO DE VlGÉNCIA

.:.e ari 2018 a dezembro 2018 «— periodo de 12 (doze) meses:

(

g,! arrumªção no sem/zºo

«ar"-“iv de Proteção Social Especiai para Pessºas ldosas e suas Famíiêas,
:;

"Hª'“, A

Fºra:.» açâº nºTDQICNAS - Tipiâcaçâo dos Servãças Socioassistencíais. Prºpõe—se
;— :> w- ver a qusaiidade de vida visando exercício da cidadania por meio da vigêíàncãa

.:.:,:a assistencial, proteção social, defesa e garantia de direitos e coºperação
m' n .; e financeira para aquisição de materiat de consumo em gerar e despesas

7h

l

,..»-

n;,- "; [.lncmnárãms visando & meihoría no atendimentc às pessoas Idosas.

€*”

! tê %%%&—JCM
rai—s

ª.“)

7-1“

T1 if

(» 54.

. [55 as ante prºjeto articuía cºm o cotidiano favorecendo mudanças na vida prática

ig “ cºntribuindo para autonomia & ressignificaçãº de ações discriminatórias,

' ;f ae amando—.as em propostas atitudinais que fortaleçam a aceitação baseada na

cru—_, ::; :çào de um ser humano ativo. cuja conhecimento se constrói nas relações
hast zf 3:35 sociais.
F”!

'a'“

;e viços Síâú organizados de forma & opºrtunizar o exercício da cidadania, a

93

.:“1. r “mia, irueegração inctusâo e participação ativa na sociedade. Sendo esâes

In

;;;-ª. «: cas articulados com & demaãs áreas,, que garantem a inserção do sujeito come

& 4—1“ “| «ÍÓI'ÍCCJ s-c:t:ial.. (%

oªbªº
CASAL DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Dina de Fundação Mx'OZi'ZOGi - Desmembramento: ?: 35022001

&

CNPJ Nº 94.353,478íWl-56
'“ iti'ilãí'lãã. LHÁ'HET'U; [MIN)-«1113111 [NNE-RN". LH DE UTILIDADE Piªf—HC“ .“u'i'iªNivÍJH'ªàl. N'" 91151“. (IM krw &“
' “: “«. .,HÃ.'.-m.x Ein-X X'ITLHIÁHCIA SÁNI'Í'ÁRL'M; A] ARXRÁ DU C'ÚRPUÚH HUMBEÍRÚS. ;UNAHÁ DI; iºl ÉNCEHN.-inãifx"ill
.* “i E'?" nª,. Elíi—l'i'lílíãliS Evil:.(jã'i'i MÁS; !Z.'Xl.,.—XJ“€UIÉYÍ:Í AN [ªi-Xl." “iki? ANUAL. CN AS Nº 7]()10.0(125323'2603—39.

xoªiasiderando que o direito de todos os indivíduos aos bens cuiturais, como

fzíªi'fiiªíl'lº possível de inclusão no meio sociai, deve ser respeitado
me pacientemente das dificuidades ou deficiências apresentadas pelos internos;

cima a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-«ES, vom
"ªos:—zo 'i/oivendo ações visando à inciusão social e saúde de seus internos. Assim, a

Í.ai--te:— do loose de Ecoporanga—ES desenvolve. programas e projetos.
«(MJ?lí»l3€ÍUÇ8Íiª[Ci$. diversificados, em parcerias, (Associação Pestalozzi "Rosa de

a: e CRAS) objetivando acolher, encaminhar e acompanhar ações;
--ci»:-=iualizadas que integram em seu contexto os indivíduos, suas famílias e os;
.".E'í'ilêz'iªi da sua convivência.
> 'ºª'ià.i£ªª__LiÇ_Q_£%'il—WVO

“it que tiveram seus direitos violados ou que a família não tenha condições de

' ,ii' i;, " sendo que atualmente encontram—se aooihidos o quantitativo de 28 (vinte
_ C ,ºu, ) pessoas idosas.
iii—i;..lETlVí) GERAL

:'(IIÇZiIIªiCÍDnElF vida digna, em sistema asilar, garamàndo plena realização dos direitos

ÉIÍÚSÚS como cidadãos, assim, a “Casa do icíoso são Joaquim e Sant'Ana” se
_T- “: sabiam ser uma instituição de longa permanência cumpz—actuado com as diretrizes,

wa: E nº 19341, de 01 de outubro de 2003, a saber, o Estatuto do idoso Tendo

.um: público alvo a terceira idade e em especial? os idosos em situação do
«« ..mªs-ÉS. corn laços famiiiares fragilizados ou rompidas eloa idosos oriundos de»

' (ÍTÉIJS dos-favorecidas economicamente impossibilitados de cuidarem dos
ie saiª?" : JS.

. ;]”. !]; g—iJETmQS ESPECÍFICOS

- Dias ranvoiver ações especiaiizadas para a superação das situações viciadoras de
: nai. ao que contribuem para a intensificação da dependência;

, ªªi" ,. e-anir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o
' resin à oorwivência familiar e comunitária;
(vªo—NWO,; .::—k».

C. :S.Ai1. DO EDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Baia de Fundação: MME/200% - Desmembramento: 2 lr'OZJZDOI
CNPJ Nº 04.35.3.478!%GÍ—56
]

5' ! “VIRUS. H:?! iii.—"ITD, Rifá'rlMí-ÍNÃ'U (fª-'HÉRNU. 153405". iª'HLEDsRãM-Z P(“ªrBIJL'A MUNEÇH'M, & 'JÉ'tl'r'ÚI: (EMM-i .ªs“
í ' '.Z I". :UATJCA li.-X “(NIHANÚLÁ SANITARIA; .«UÃ'ARA DUCÚRPU Hii HD-ií'iBãRUS, A! .V.-KRÃ DF. lºlªNCiUNAHâ-ZNÉ “
“. Élia. ClíH'iAãm—Hih' Wiki.—Ú'l'fe'ahlg B:“..ANCE'H'Í i-XN'L'ÁÃ... ERRF ;XNI.«.-ii... Cx.-XS N" “(3113002023 EMF—3").

—- iª; :: r over acessos e benefícios, programas de transferência de renda e outros
“533!“ ms Saara.-assistenciais, das demais poiíticas púbiicas setoriais e do Sistema
nantia ds- Direitos;

(i;

— fºi «: rrpanhar o deslocamento, viabilizar o desenvoiwmento dº usuário e o acesso

Eliº. iiços basicos, tais como: bancos, merce-dos. farmácias, etc., conforme
=-. :iicisdes;

ii)

$: ifisar, valorizar & desenvoiver habiiidades & competências.
Élia: :srtaf & «::riatividade, a iniciativa, a responsabilidade. a disciplina e o respeito
43-54: miro.

- Im; ;urar espaço para atividades esportivas, resreativas.
?;ºiéfi'i'ºiDHÉZEif, desinibir e desenW'Jivsii'r & capacidade criativa, a comunicação. a
«ria :s sãº! dirrsinuição da ansiedade, fiexibiiidade. espontaneidade.

. uii? Envolve—rr a expressão verbal, construção iexmai, reiacionamento com o outro
:x: r; s—ííogo.

;D'iíl'i agar o respeito as diferenças e o convívio social.
.» Iii' iscer vir.-Guias familiares.

-iiríãmãi

ba ISJÉHCJB de 100% do público aivo com execução dos objetivos era
...a :ss- areniados de forma .a proporcionar bons resuiiados.
Ei iiniãQLQSàQ—Qià

' >< . :: rção ds c::riicinas capazes de cumprir os objeàivos propostos bem como manter
rn

&

s

.iiBHZHÇÉC dos idosos na instituição de longa permanência e seus espaços de
Iiio sacia? *Em suas diversidades
g-TEMATWA DE iDgâPESAS

« et.“.i inativa de valores abaixo descrita refere—se apenas às despesas a serem
i.: =i'r das cºm o Recurso que advém do Termo de Fomento, as demais, tais cºnfiei

;.'i. .E com folha de pagamento e outras despesas decorrentes mensaimente, sãº
— u si.. e das através dos Benefícios e Aposentadorias dºs idosos.
fr

(Dºw

©

CASA!. DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
D:!!a de Fundação: [MONIZOM - Degmembramento: 21/02/1200!
CN PJ N" 04.353.478f0001—56
'.“,H ..ª-'l"RUSz Iªlíg'lsx'l'líTU; RIIÍJMEN'IÍD ['N'I'ERNÚ. M€! DF. É..:"E'HJDAÁN'Í PIIÍBUCA MTNICHWL N“ 911%5011 CM.-NS N
! 'I! rªil“. ALVARÁ LM VIGHANCEA SANHÍARÃA: .«11.VÁRAEX)CÍ()RW.)DE. 30313551!!!” )S, ALXARA DF. Fl 31610351 AMÉM!"! "!
'» !. Hii: (“F.R'Í'ãlJÚIíS NEGATIVKS; B.“.ÍuLº—QCE'I'E AN UAE, IRRF ANI. AE,. CNAS fªiª “(3105302023 arma-.!!!

; !!!! ._.DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL. TÉCN!CO:

!!! Haro para os dev-idos fins que & proposia técnica apresentada será executadal

! ! :! '“ forme as normativas da Poiítioa de Assistência Socia! !

'!

Ecoporanga ES, 08 de novembro de 201?

Sônia
M
—
.
:
CRESSIES !!!º 3650 mªº“: _;
;!!!,oEc!,,—ar;!AçÃo oo REPRESENTANTE LEGAL DA esc.:

qualidade de Representante Legal da Organ!zaçâo da Sociedade Chri! Casa dºª

!r! 1!!!) São .ªoaquim e Sant Ana de Ecoporanga dedaro para os devidos fins junto ao
1!!! !!!!cípio para efeito sob as penas da !ei que inexiste qualquer débito em mora ou;
atuação de: inadimplência com o Tesouro Mamona! ou quaiquer órgão ou entidade da
!!!—!!!!!strgarwao Pública Federal e Municipa! que impeça a !ransferêno!a de !ecursosê
!! ndo!!! de Dotações consignadas no Orçamento do Município na forma do Piano de!
' !"! aaa—!!!!!)
Ecoporanga— ES. 08 de novembro cie 20171

í!'--;_.;9!PRO'!(AÇÃO PELA ADMWISTRAÇÃO MUNICIPAL

“!.-:.! qualidade de Gestor da Potim!!! de Assistêncm Social do Munrcípio de Ecoporanga!“E:;_—:, aprovo o presente Plano de TrabaGho.

Ecoporanga ES, de de 2017“.
Secretária Municipal de Assistência Social L

!.
))

ªªja

©be
CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA &
Data de Fundação; HIDE/2001 - Desmembramento 21/02/2001 - CNPJ Nº (HJSBA'ISfGOOl-Só

REGISTROS: EST.-YHWH; REGIMENTO INTERNO. LEI DE líI'HJll—XDE PÚB—UCA MUNICIPAL N“ 906101“. C MAS Nº 002/02".
ALVAXRÁ DA VIGILÃNCIA SAN ÍTÁRIA: .-XI_.iV.-XRÁ Df.) CORPO DI?) BOMBEIROS, ALVARÁ DE IªtNClÚNAMENTÚ DA PME.
()!-ZRTÍDÓELS NTLGA'I'KVAS: BAIANO-IFE ANUAL, IRRF ANUAL, CN AS Nº 710lU.002023-'20U3-39.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO oo OBJETO

1 — Do cumprimento da Execução Financeira
Em relação ao termo de colaboração (fomento) nº 00112018, firmado entre o
Municipio de EcoporangalES e a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana por

intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo objeto e
Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para Pessoas

idosas, objetivando o pagamento dos encargos dos F unoionários (PIS, INSS,
FGTS e IRRF) Água, Luz, Telefone, Material de Consumo em geral (Higiene,
Alimentação e Limpeza), Materiais de Expediente, bem como outras despesas

de manutenção necessárias ao pieno atendimento dos usuários desta
Entidade, foi recebido o valor de R$ 9.600,06 (Nove Mil e Seiscentos Reais)
sem rendimentos de aplicação financeira, referente a Terceira Parcela, tendo
sido concluído o objeto pactuado em sua totalidade.

Foi pago por esta Entidade o valor de R$ 9.331,57 (Nove Mii, Trezentos e
Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos), restando () valor de R$
353,72 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) em
Conta Corrente.

2 — Das atividades desenvolvidas
Cumprimento da Execução Financeira, conforme comprovação em anexo.

3 - Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados
Os resultados estão sendo alcançados em conformidade com o Plano de
Trabalho.

Rua ldalino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangaES
Tel: (27) 3755 1580 - e—mail: casadoidosoecoporanqaçõ)hotmail.com

CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/01/2001 - Iksmembramcnm: 2110.10.00] - CNPJ Nº“ (M.353.47810001—56

REGISTROS: ESTATUTO, Rmmmm INTERNO. LE! DE mmmum 10331100 101 manu, N armªm-_ CMAS N 002.02;
AI_..VARÁ DA VIGíLÁNCIA S.—XNITÁRiA-. ALVARÁ DO CORPO DE BUMBFJROS. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME;
CERTmÓRS NEGATIVAS; lã.-XI,,MCETE ANUAL [RRF ANUAL, CNAS Nº 71010002011000309.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS — 3ª PARCELA TERMO FOMENTO Nº 001/18

TIPO VALOR DATA
DARF periodo apuração 3010612018 R$ 238, 30 31/07/2018

GPS competência 061201 8 R$ 7.460,13 ' 3110712018
01 FIXO referência 06/2018 R$ 225,27 , 31/07/2018
CESAM - ÁGUA referência 0512018 R$ 69145 3110712018
EDP - ENERGIA referência 06/2018 R$ 710,33 3110712018
EcoporangalES, 01 de Agosto de 2018

Antonio ' Silva Filho

Rua Idalina Monteiro. nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 —- e—mail: ªsadoidosoecoporanqaôhotmail.com

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Iªtmdaçâo: [MOZ/mm - Desmembrammtuz 21/02/2001 - CNPJ Nº IMES—4781003156»
REGISTROS: ESTATUTO“. REGIMENTO INTERNÚI. LEI DE UTILIDADE PÚBLJCA MUNICIPAL N'“ 9057011 CMAS Nº 002102“.
A]..'I'ARÁ DA WGILÁNCIA S.iX.NTf.=”'LRl.—'X: AI.,VARÁ DO CORPO DE BOMBEIWIS. ALVARÁ DE FLNCIÚNAIIIEN'I'O I).-X PME;

CER'I'IDÓES MIT/GAT“? AS: B;“..ANCETE ANIJAL IRRF .º'aNUAI... C NAS Nº 7l()1000202352003—39.

RELAÇÃO DE RECEITA E DESPESA DE TERMO DE FOMENTO 3ª PARCELA
ENTIDADE: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA ECOPORANGA—ES

TERMO DE PARCERIA: FOMENTO Nº 001/2018
BALANCETE

RECEITA I DESPESA

DESCRIÇÃO , VALOR ' DESCRIÇÃO VALOR
Saida Anterior R$ 85,29 DARF(Cheque 000899) R$ 238,39
Transf. 02457158 R$ 9.600,00 GPS (Cheque 000900) R$ 7.460,13
Ol FIXO (Cheque 000901) R$ 225,27
CESAM — ÁGUA (Cheque

000903) R$ 697,45
EDP — ENERGIA (Cheque
000902) R$ 710,33
TOTAL: R$ 9.685,29 TOTAL: R$ 9.331,57
orangalES, 01 de Agosto de, 2018

ANTONIO IVIA IA_ SILVA FILHO BRUNO NOGUEIRA SOARES

Pr sidente Contador CRC nº1805310

Lei Federal nº 1301972014 alterada pela Lei Federal nº 1320412015 Artigo 45 1 e !!

Rua Idalina Monteiro, nº 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida —- Ecoporanga/ES
TeI: (27) 3755 1580 — e—mail: casadoidosoecqporangaçªhotmailvcom

&?

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: MIUZIZWJI — [kasmembranmnmz 21/02/2001 - CNPJ Nº 1M.353.478/U(X)l-56
Rl—ZCEIS'I'RUS: ES'I'ATAÉTÚ; REGLMENTU [mama. LEI DE FUND.—XDR Pinna-A MLNlCLPAL N 90001; CMAS Nº 00002;
;UNARÁ DA x-TGUANCIA SANTTAJGA; AIA-'ARÁ DO curam m:. BÚMBRIRUS) AMARA DE FUNCIONAMENTO DA PME,:
CER'I'IDÓES NEGATWAS; BALANCETE ANUAL IRRF ANUAL CNAS N' 71010.002023-0003-30.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PARCELA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE FOMENTO

MÉS ANO PARCELA CONCEDENTE DATA DEPÓSITO Nº TERMO

Abrií 2018 Terceira PME 301071201 8 0011201 &
ENTlDADE: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana '
ENDEREÇO: Rua: Edalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Ecoporanga-ES

CEP: 29850-000 FONE: (27) 3755—1580
RESPONSÁVEL: Antonio Maria da Silva Filho

. CPF: 704.797.557—87 VALOR: R$ 9. 600,00
DOCUMENTOS

, Nº TRANSFERÉNCIA 1383 DATA RECEÉÉENTQ PAGAÉÍNTOS

Saldo Anterior - - R$ 85.20 ' '

02457150 — 3010712018 R$ 900000
DARF (Cheque 000099) 3007/2018 - R$ 238,39
GPS (Cheque 000900) sam/2010 - R$ 7.400,13
OI Fixo (Cheque 000901) 3010712018 _ R$ 225,27

CESAN — ÁGUA (Cheque 000903) ªmº?/2018 - R$ 697,45
EDP __ ENERGIA , (Cheque 000902) 30/07/2018 - R$ 710,33
SALDO PARA () MÉS SEGuimTE R$ 353,72

M.“ &

SALE)? A DEVOLVER 0,00 m
e Agosto de 2018

'lva Filho ªime Nogueira Soares X'
Contador

CPF 7047975573? CRC/ES 1805310
Lei Federal nº 1301912014 alterada pela Lei Federal nº 1320412015 Artigo 45 1 e “

Rua Idalina Monteiro. nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel“, (2713755 1580 — e—mail: casad010msoecunnranoafahotmaiI cºm

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundaçãº. MED./IOM - Demxembrmªnenlot 21/02/20!“ - CNPJ Nº 04.353.478/(J(K)1f56
RHGLSTRUS: ES'I'ATIVI'D; kmmwm (N'l'ER'M). LEI DE rr'n.11).mz=z Mªgna.—x MUNICIPAL N 90001; CMAS Nº 00002:
ALVARÁ [m wamiwcm SANITÁRIA; ALVARÁ DO com-o DE BOM!3E[R(')S. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS; 13AstcE1'E ANUAL, [Rm-' ANUAL CNM? Nº 71010003010200339.

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO - Período 30107 a 01I08118

Cheque Data Discriminação Crédito Débito Saldo
Número

Saldo
Anterior
R$
85,29
30/07 Repasse PME R$ 9.800,00 R$ 9.685,29

000899 31107 DARF R$ 233,39 R$ 9.446,90
000900 31I07 GPS R$ 7,460'13 R$ 1.988,77
000901 31í07 OI FIXO R$ 225,27 R$ 136150
000903 31107 CESAM R$ 597,45 R$ 1.064,05
000902 311077 EDP R$ 710.33 R$ 353,72

SALDO FINAL R$ 353,72

Ecoporanga/ES, 01 de Agosto de 2018

" tSitva Filho

Pr sidente

Rua Idalino Monteiro. nª 205 -— Bairrº Nossa Senhora Aparecida — EcoporangaIES
Tek (27) 3755 1580 —e—mail: casadoidusoecogurangaªhotmaii.com

*S'BIVICDDEMBW*
amu-w'rrr=M-1-1ivw'rr-Hrfrwtiv-r«*rrná-ú—Htt'kii'rrni-w,

BANESTES SIR — m 0120 - W
Falºw: HBS WÍZDIB
cana : ICANN-592 (CONTA CORRENTE)

(SLIM: MDOISJQPQUIMBSMM

run/m HISI'ORICO mem wc./sum

Em WIDE 35,29

30/07 CREDITO TEF 02457158 9.600,00

sum m com 9.685,29
O cadastro desta conta vencer-a em 18/08/2018.
Para renova—10. procure sua agancia.

" mm WLM ATE 30/07 **
"' me Pm SIMPLES WII!» **
DATA 5: HORA: 31/07/2018 - 10:21

*t**í**********ttti-i-kfvtffri-Ir'itti'twirivrtúú'ªrwú'

somm mm 130 nm 21/07/2019

mmo comam: 425761

* smc-.o DE m um 1 ºf?)

***-iii?—tititi*fittrt**'**iit**i*í**rl***ftitfi
mumu-Bs sin « na 0120 - mmm
mamona: nas Jamo/2018

CONTA : 10 114514592 (CMA W)
CLIH'J'IE: MDOI SJQAOUIMESANI'ANR

mim 1115130310) me mL,/SAW

SALE!) MOR 95, 29

30/07 CREDITO 'IEF 02457158 9.600,00

SALDO...._...... 9.585,29

31/07 CHEQUE W 000899 238,39- «"
CHEQUE W 000900 7.460,13C'H'EEUE W 00090]. 225.27- wª”

Cl-EQUE NUMERO 000903 657.45- ef”

CHEGJE W 000902 716,33 f
SALUD CCN'I'A com 353,72
O cadastro desta mta vmcera em 18/08/2018Para temva-lo. procure sua agencia.

** Bmw cmgam mºs 31/07 ..
" m PARA SIMPLES com-armºu **
DATA E HORA: DliDBÍZOlB - 10:02

i("&**1****tt****1***itt'ri'rtl'l'fiIwrwfítiirtt'r'r't'ii

somo mmm? no DIA 21/07/2018

num-ao comam: 425751

mpl-mmm , , z-vu &
' mmsnêmo DA FAZENDA ºª ººº ”ª“ “Wº soms/2018
* mmmnecmnmmm ºâmeoucm
- ? Documom «tem de mas Fadlmis 04-353-4731'9001'56

DARF 8301
04 cºnmmnecam

mmmmz ,
05 NÚMERO menagem

01 NOMEITELEFONE

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA 06 nm,, www:)

2530752018

. PES 0612018e13º1' Par—:: 07 moa nopmuczm

238.39

DARF válido para pagamento até 3110712018 08 “ªº“ º“ "ª" 4 72

EººPºRMªª gg VALOR Dos mas E : ou
NÃO RECEBER COM RASURAS Em º'— “ "m 0.00
mWVmE.ªmm1—WÍ-mw14 10 VALORTDTAL 24311
11 WWW (WmPez'võas)
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CÓPIA DE CHEQUE Nº (ngfãq J VISADOD CRUZADOÚ

Domo Bima mas .

...f._...ÇÍ*O ªr:)??? 38

% :...Ymªºw%à Bª

VISTOS

CHEQUE ASSINADO POR

MmGmmmvmmn,
GPS'
m

l-WWWWIWIW
“l'-UW“
CASADODOSDSADWEWMA
RW

2100

' m 94353478l0001—56

—wmnom 6.175,45):

3115713318

E
2

uMinWMnmmd

WManGPSp-QWhMÚNÉÚWWN
QMFMWMAmq-maw

% nºw::juipdmmhtnuhúmm
%
maniac 007? Khmmuuxunm.m,óm aum/ia

» u,“
...º, ªm.

É???“
, 9.—

CÓPIA DE CHEQUE Nº (090306

).

DOZADOPARA.
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CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de P'tmdação: 14/02/2001 - Desmembramento: 21/02/2001 « CNPJ Nº G4.353.478/LN)01-56
REGISTRÚS: ES'Í'A'H T0". REGIMENTU INTERNO. LEI DE. (,TI'ILIDADE PÚBUCA MLNECWAL Nª 906301; CMAS N'” 002/0221
:UJ'ARÁ DA VIGILÁNCIA SfLNITÁIUA; ALVARÁ DU CORPO DE BÚMBEIRDS. ALVARÁ DE FLWCIOINÍr'XMENTO DA PMP.:
CERTHXÉES NEGA'I'IVAS: B;“LLANCETT. ANUAL IRRF ANUAL. CNAS Nº 71010002023DÚO3—39.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a terceira parcela do Termo de Fomento nº 001/18 firmado
entre a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana em 06 de fevereiro de 2018 só
veio a ser depositada em Conta Corrente em “30 de julho do corrente ano,

Considerando que houve Saldo na Conta Corrente desta Entidade, o qual segue

discriminado no Relatório de Execução Financeira por Parcela,

Considerando que alguns Encargos Trabalhistas já se encontravam vencidos,
acarretando multas e juros,
É que informamos que o pagamento referente e "Multas e Juros" foi realizado a
parte com Recurso Próprio, cópia de cheque em anexo.
Ecoporanga/ES, 01 de Agosto de 2018

Rua idaiino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—mail: casedoidosoecoporangg(ôhotmaii.com

(Ml
Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Conhra os dados de Idenúficação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie funto à
RFB & sua atualização cadastrai.

A informaçãº sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRICAO ' “ . DATA DE ABERTURA

mmª CADASTRAL

04.353ATBI0001-56 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO 201031200 1
NOME EMPRESARIAL

' CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA

CASA DO IDOSO OU ABRIGO DEMAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA! PORTE
CODIGO E DESCRIÇÃO m. ATIVIDADE ECQNÓMIÇA PRINCIPAL

87.11-6-02 — Instituições de longa pennanéncia para idosos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECDNÓMIChS SECUNDÁRIA-$

Não informada

' emma!) E DESCRIÇÃG DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - Associação Privada

LGGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R IDALINO MONTEIRO 205
CEP
amaacrolsmrm
MUNICIPIO
UF
29350—000
N S APARECIDA
ECOPORANGA
ES
ENDEREÇO ELEFRONICQ TELEFGNE

511“;an CADASTRAL
DATA 0». am mm cams-mm.
ATIVA
zwnzrznm
ENTE FEDERPIIVO Rammsàve. (EI-"R)

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL [ DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634. de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 0110812018 às 12:38:01 (data e hora de Brasília). Página; 111
© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/08/2018

OW;

Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MODZ
Certidão Nº 2018245175

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 04.353.478/0001—56—

lIL'ertihíeamos que, até a presente data, não existe débito contra o
pon-Jack »::-:“ do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando

reasalvsida à; Fazenda Pública Estadual 0 direito de cobrar quaisquer dívidas
que venham a ser apuradas.
L.Ilerticzlão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados,
nos tem nos do Regulamento do ICMSIES, aprovado pelo Decreto nº 1.090—
IrL de 2 5 de oumbro de 2002.

(Zetti-dã» emitida em 16/05/2018, válida até 14/08/2018.

nª. autenticidade deete dommemo poderá. ser eonãrmada via internet

por men..) do endereço W ou em qualquer Agência da

Receita. Estadual.

V : unia 16 de Maio de 2013.

Milani—nação eleírônica: 0DA72.C124.09DFB'

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: D4.353.478/0001—56

Certidão nº: 155248305f2018
Expedição: 01/08/2018, às 12:36:35

Validade: 27/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição-

Certifica—Se que CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nª
04.353,478/0001—56, Não CONSTh do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº i2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2611.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http:/fwww.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, & honorários, & custas, &

emolumentos ou & recolhimentos determinados em lei: ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
Secretaria Municipal de Finanças

& Setor de Tributação

CI,-'.R'HDAO NIEIGA'ITVA DE DÉBITOS HSCMS

CERTIDÃO. 2018000130!)

CERTIFICO, Para os devido.—; fins que:

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA
Devidamente insulina woh () CNN n“; (H.353.478f0001-56 .

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressaWando o direito de cobrar

débitos que venham ser apurados posteriºrmente à expedição desta Certidão, que

decorram descumprimento de dispºsição, concernentes à incidência e Iançamentos- de

tributos.

Cluwe de validação da certidâai zm 8000800

Validade 60 dias

Emitida Gumm—Feira, “l de Agostº de 2018

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidzn'á este docmnemo.

Page 1 of!
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CAIXA ECDNÓM lCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 043534?8/0001-56

Razão Socialzase 00 113050 sm JOAQUIM E SANTANA

Endereço: RUA IDALINO MONTEIRO 2051 CENTRO] ECOPORANGA/ es !
29850—000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8. 036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta

data, a empresa acima identificada encontra-se em situação .
_,,regula; perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/7018 a 24/08/2018
Certificação Número: 2018072612374375164440
Informação obtida em 01/08/2018, às 12:28:40.

A utilização deste Certificado para os rins previstos em Lei está '
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https :flwww. sifgecaixa, govbr/Empresa/Crf/Crf/FgeCF SImpn'mirPapei . asp 01/08/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Remix mm do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ªºs TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAW E SANT'ANA
C NPJ : 04.353.478!0001 -56

Ressalvado o— direito de a Fazenda Nacional cobrar & insuever quaisquer dividas de

nàWmMmmmmMammmmmm
da
Rmmmammeammasmmmoamcmmmma
Procuradoria-Geia! da Fm Nam m.
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é Wo que

Esia certidão é válida para o estam nariz e suas mais e. no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinmlados. Refere—sa à situação de
sujeito passivo no âmbito da RFB & da PGFN e abrange WWE as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a “d' do parágrafo (uma do art. 11 da Lei nº 8-212, 6924 deixam 11151991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htip:firibygov.br> ou <http:flwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN nº 1351. de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:38 do dia 231071201 8 <hora e data de Brasilia»,
valida até 19m112019.
Código de controle da certidão: 30DF.F946.8300.C707
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

©044—

&! _; ..
PODER mmm“RID
TRIBUNAL DE JusrxçA DO ESTADO Do ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Marra, 60 Enseada do Suá, Wtória - ES i CEP: 29350275 ! Tel; (27) 333+zooa

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÃNCIA
NATUREZA ÇIVEL

Razão Sociªl: CASA DO IDOSO SAO“ JOAQUIM E SANTANA

CNPJ: O4.353.478/0001-56

Data de Expedição: zwomma 15:40:05 Validade: 30 DIAS

, Nº de Certidão: *2016627438 *
: -— ENDEREÇO ——

» CONTATO -- ”

Município: ECQPORANGA Bªirro: NOSSA SENHORA APARECIDA

Lowadouro: RUA IDALINO MONTEIRO Nim-em: 205 ;
Comum-im: — NÃO mmm—im - cap: ªsso-om
Email: CASADOIDOSO©H01MAILCOM Tdefrme Fixo: (2?) 3755—1580

Teiefnne Celular: — NÃO ;NFURMADO -

CERTIFICA que, consultam a base de dams do Sistema de Gerenciammto de Procasos do Poder Judiciário do
Estado do Espirito Santo (Segunda Instância) até a presente data e hora, NADA CONSTA gonna () soiicitante .
— «Observações
a. Certidãº expedida gratuitamente através da Internet;
b.
C.

Os dados do(a) soiicitante acima infmnados são de sua reswnsabiiidade, devendo a tituiaridade ser
conferida peio alter—assado em: desmatada;

O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme &
disposto no at. 352 do Código de Nomras da Cºrregedoria Gera! da Justiça. Após esaa data será !

necacsária & emissão de uma nova certidão; ?

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo — www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
Em reiação as marcas da aih'ãncia especiai (Vitória/Vila Velha/Cariacica15errafViana), as ações de:
execução Fiscai estadual, falência e recuperação jmziicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juizo de
Vitória;

As ações de natureza cível abrangem Mushre aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões
(ruteia, Curatela, Interdiç'áo,...]. Juizado Especial Cívei, Juizado Especial da Fazenda Púbiica, Execução
Fiscal e Execução Patrimúai (observado o item e);
As ações de nameza crimir—iai abrangem, denim Mas: as de execução pera! e de audimria militar e de
“irados espedais criminais;
As matérias atinentes as varas de familia na infância e juventude são objeto de certidão específica;
A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E—Jud, SIEP, PRDJUDL PJe & Segunda
Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito
Santo.
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?rejízitura d'e Ecoporanga

PROCES " Nº __ ' º

Estado do fspírito Santo

RUBRICA

Encarrúnhe-se ao Setor Social para providencias legais.
Ecoporanga 02 de Agosto 2018

//

n//

yy

Prefelto Municípal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉCOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS PARCERIAS
FIRMADAS COM AS ORGANIZAÇOÉS DA SOCIEDADE CIVIL.
PARECER PRESTAÇAO DE CONTAS

Parecer 007/2018
Assunto: Prestação de Contas por Parecia da Casa do Idoso São Joaquim «: Santana,

Termo de Fomento: (JOI/2018.
Parcela: 3" parcela.
Após analise da Docunmntação entregue pela Casa do Idoso São .Ioaooim Sant
Ana, rolºcromo a execução da lex-Ceira parcela, do iermo do Fomento, IirmacIo coin: a

Socrolaria Municipal de Assistência Social de Ecoporanga (: a Caso do Idow “%.-io

Joaquim e SanLAna . Observa—se que a caLicIade pagou com recursos proprios o
pagamento do juros & moIlas ja vencidas, assim como súgerc o termo do l'omonlo :: a II:]

[boeiai 13.019 De acordo com a avaliação da Comissão cla: Ivioniioi'amonlo a
documentação apresentada sugere que a [Entidade executa o serviço de. acordo com as

IcgaIiaIadcs da Iei; por esse motivo recomendamos a aprovação de contas; o por tim
submchmo-Ia para ser apreciada e posteriormente votada pelo Conseiho aVlonicipaI de
Assistência Sociai.
Nada mais havendo a ser notado, mo LICSI'JCÇU com 21,3 oaotciua do praxe.“ «: a';
lia,—menagem LIC esliIo.

Atenciosamente,
Eooporanga-IzàS 13 do Agosto LIC ZI) I S.

I:,íIioiio Jãvcs Rodrigues

Iªrcsidonte da Comissão de monitoramento e avaliação das parcerias Iii'mzioas com II?—I
ui'galliIZElçÚCS da sooiodadc civil. IªorLI74/20 [ 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA (13%)
ESTADO Do ESPIRITO SANTOA ““_“-*"

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo: 4482/2018.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

informo que o seguinte processo refere ao Termo de fomento 001/2018
(Projeto que visa o custeio do serviço especializado para pessoas idosas), e a

prestação de contas referente à terceira parcela no valor de R$ 9.600,00 de

2018 da Casa do Idoso Joaquim a Sant' Ana Ecoporanga-ES, conforme
documentos comprobatórios das despesas anexas ao processo aprovam a
presente prestação de contas e encaminhamos para o setor Finanças para as
devidas providências.

Nestes Termos
P. Deferimento.

Ecoporanga-ES, 15 de Agosto de 2018.
ªwf , ,?”

Adenir Ferrª-3%? 9
Secretária Interina Municipal de Assistência Social
Decreto de nº 634912018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA km,.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria M unicipal de Finanças
DA

Secretaria Municipal de Finanças
AO

Conselho Municipal de Assistência Social e a Comissão de monitoramento e
avaliação
DESPACHO ADMINISTRATIVO

Em atendimento ao processo nº 4482/2018, referente à 3ª (terceira) parcela da
prestação de contas da “CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA", onde

a Comissão de Monitoramento e o Conseiho Municipal de Assistência Social
ACATAM a APROVAÇÃO, mas após vários questionamentos nas prestações de
contas do termo de colaboração/fomento. Diante disso, sugiro ao conselho e a
Comissão para NOTIFICAR e adequar conforme a Lei Federal 1301912014. Além

disso, após análise técnica contábil mencionamos alguns pontos que devem ser
levado em consideração:

- As despesas referentes à competência de Janeiro de 2018 não podiam ser
pagas devidas o termo de fomento ser assinado em 06/02/2018, como também

todas as despesas antes dessa data. A entidade recebeu o recurso em
39/93/2293 e mesmo assim utilizou desse recurso para pagamento de despesas
anteriores;

- As movimentações financeiras deste termo se podem ser efetuadas por
transferências eletrônicas, não podendo ser efetuado pagamentos em espécie a
não ser que esteja no termo de fomento e quando uso deste deve ser justificável
conforme a Lei 13.019/2014.

- Deve ser aberta uma conta especifica para a administração de todo esse recurso
e a conta deve ser isenta de tarifa bancária conforme a Lei 13.019/2014.

PREFEITURA MUN ICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças
- Multas e juros devem ser custeados com outro recurso, não podem ser pagas
com recursos repassados pela municipalidade. (O conselho atendeu esse item)

- As contas de energia! água e telemar estão maior que o do piano de trabalho.
(verificar todas as competências)

Enfim, sugiro ao Conselho Municipal de Assistência Social e a Comissão de
Monitoramento para que encaminhe o processo para a assessoria jurídica para
que possa sanar todas as dúvidas e o procedimento correto dentro da Lei.

No sentido de atender a nossa solicitação continuamos à disposição, reiterandoihe os protestos de elevada estima e distinta consideração. com nossos cordiais
cumprimentos.

Ecoporanga—ES, 16 de Agosto de 2018.

Dec. 6.479/2018

ªí,
m'.

Estado do Er'pirito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 2018513778

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 04.353,478/0001-56
Certificamos que. até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de
Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à; Fazenda Pública Estadual 0 direito de
cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados? nos termos do
Regulamento do ICMS/ES, aprovado peio Decreto nº 1.090—R, de 25 de outubro de 2002,
Certidão emitida em 28/09/2018, válida até 27/12/2018.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do
endereço www.sefaz.eg.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.
Vitória, 28 de Setembro de 2018.

Autenticação eletrônica: 0F242.C2C0.0C375
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 04353478/0001—56

' Razão Social: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA

Endereço: RUA IDALINO
MONTEIRO 205/ CENTRO/ ECOPORANGA/ es; 29850000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o '
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

' O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com O FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018
Certificação Número: 2018092210425291736333
Informação obtida em 28/09/2018, às 13:52:45.

' A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria M unicipal de Finanças
Ao: Sr. Elias DaI'CoI
DD. Prefeito Municipal

Processo nº 448212018
Empenho nº 0910/2018
Termo de Fomento nº 00112018
Liquidação nº 2943/2018

Objeto: Prestação de Contas da 3ª parcela

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO

O Termo de Fomento trata de um repasse mensal a CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E
SANT ANA DE ECOPORANGA- ES no valor de R$ 9. 600 00 (nove mil e seiscentos reais)

referente à TERCEIRA parcela para posterior prestação de contas por parte daquela
entidade, conforme disposto no termo de colaboração na cláusula sexta.

Diante ao exposto. este relatório conclui por APROVADA pela comissão de monitoramento e

avaliação, pelo conselho Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal de
Assistência Social a Senhora Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus, conforme despachos
administrativos juntados aos autos do Processo nº 4482/2018, e após a devida verificação da
documentação inerente aos pagamentos os quais acham devidamente comprovados, Aprova
também a respectiva prestação de contas referente à TERCEIRA parcela, repassada no dia
30/07/2018 no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), tendo um saldo anterior de
85,29 (Oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), junto com a devolução de multas e

juros de encargos trabalhistas, a qual teve um gasto com as despesas no valor de R$
93315? (Nove mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), foi pago
as despesas mencionadas acima, finalizando a conta com o saldo final no valor de R$ 353,72

(Trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

Considerando as decisões tomadas pelas instâncias para fiscalização das prestações de
contas, REGISTRAMOS a liquidação da parcela de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais),
referente ao repasse da TERCEiRA parcela, do Termo de Fomento nº 001/2018.
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Telefona: (GHZ?) 3. J 9h? '— EMAIL: Í)me.rm/'(Zi21mrnmi'l.com

[_ PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGAÁ“

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO & . '
Secretaria Municipal de Finanças

- Processo Nº 4482/2018 — Contendo os documentos comprobatórios da prestação de contas
aprovada pelo conselho Municipal de Assistência Social e comissão de monitoramento e
avaliação, acompanhado do Relatório de Prestação de Contas CASA DO IDOSO.
-Pr0cesso nº 0625/2018 — Requerendo ao repasse para a “CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM
E SANT'ANA DE ECOPORANGA — ES”. Em conformidade com o requerido, bem como, o
Termo de Fomento PME/CASA DO iDOSO— 001f2018, suqerimos encaminhamento para

tesoggªria p_gra proceder _ª Transjerêncig do recurso referente à QUARTA parcela de
2018, no vªlor de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos relish

Ecoporanga—ES, 27 de Setembro de 018;

Secretário Munioipai de Finnças
Decreto nº. 6,47912018t

Encaminhe—se a tesouraria para pagamento.
Ecoporanga—ES, 27 de Setembro de 2018.

ELIAS DAL COL

Prefeito Municipal

Rua Suelen Dias Mendonça — Centro — Ecoporanga-ES, CEP. : 29850000
Teia (me: (On-27) 3555-2918 — EMAIL: pmesmfíªhotmaileom

