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governo do estado do ESPÍRITO santo 
Secretaria de Estado da Saúde 

Núcleo Especial de Contratos e Convênios 

CONVÊNIO N0 035/2017 

Processo Administrativo n0 77684770 

Processo SIGA n0 0008/2017 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI ECTADTS 

SAÚDE E ^ MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, TENDO POR SAU°! E P^t^ã A Cl livn VEÍCULO TIPO VAN. 

o ESTADO DO ESPÍRTTO ^A^TO, pess^ ^'^gg^^g^AMA^DE^ESTADO^DA 

27.080.605/0001-96, com sede na Av. E"9- Gu 1 atribuicões de gestora do FUNDO ESTADUAL DE 
Suá Vitória - ES, CEP 29050-360, no us ^ 466/0001-40 neste ato representado pelo seu 
SAÚDE - FES, inscrito no CNPJ/MF sob ° n • s" FAbiaNO MARILY, portador da Carteira de 
Subsecretário de Estado de Assistência em S ' ' 933.098.087-68, residente na Av. Otovarmo 
Identidade RG n» 786.585 SSP/ES e inscrito no CIC sob n 9^ ig35_s^ ^ 29/10/2015( pUbl,cado 
Duarte Santos, km 02, Sao Mate"f ' de atÍLIO VIVACQUA, inscrito no CNPJ/MF sob 0 Jl 
no DOES em 03/11/2015, e o A"m sede na Praça José Valentim Lopes, n» 02 
27.165.620/0001-37, denominado CONVENENTE com s pe|0 seu prefeito Municipal, Sr. 
Centro, Atílio Vivacqua - ES, CEP 29.490-000, ""te P 930.682.477-72, por intermédio da 
JOSEMAR MACHADO ^RNANDES inscrito no^CPE^so^o^n^SS^^ sua s 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD / , . _ . r^r+pira dG IdGntidadG RG n0 3.135.062 
APARECIDA CARLOTO p

ma^UE
0
S

0^2
E364no uso de suas atribuições de gestora do FUNDO 

SPTC/ES e inscrita nç CPF sob o n 092.3 • , 355.640/0001-29, em conformidade com os 
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob o n 14 4 / ^ de na Lei 

Tutos do processo 0° 77684770 e ^ íei n0 10.566, de 20 de julho de 2016, no 
complementar Federal n'101, de 04 de ^ 20i;_ resolvem celebrar o presente convenro para 

So deli (um) veSo «po VAN, oue se regerá pelas seguintes dausulasr 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
• ■ - r.iml veículo tipo VAN, conforme plano 

S^u^KÍnte deste instrumento. Independentemente de 

transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 - Para a consecução do objeto expresso na cláusula primeira, compete; 

2.1.1 - Ao CONCEDENTE: 

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho, observados as parcelas e 
' a periodicidade contidas no cronograma de desembolso; 

b) apoiar os procedimentos técnicos e operacionais necessários para a execução do objeto, 
prestando assistência ao CONVENENTE, 

c) acompanhar, supervisionar, orientar e fiscaiizar as ações relativas à execução deste 
convênio; e 
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d) analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos por força deste 
convênio. 

2.1.2 - Ao CONVENENTE: 

a) executar as ações necessárias à consecução do objeto deste convênio; 

b) aplicar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE exclusivamente na execução do objeto; 

c) apresentar ao CONCEDENTE, sempre que solicitado, relatórios técnicos e físico-financeiros 
das atividades; 

d) manter os recursos transferidos pelo CONCEDENTE em conta bancária individualizada e 
aberta em instituição financeira especial exclusivamente para esse fim; 

e) manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas 
realizadas em virtude deste convênio; 

f) registrar em sua contabilidade analítica, os atos e fatos administrativos de gestão dos 
recursos alocados por força deste convênio; 

g) observar e cumprir as regras da Lei Federal n0. 8.666/93 na celebração de contratos 
necessários para execução do objeto do presente convênio, adotando-se, 
obrigatoriamente a modalidade de licitação Pregão, prevista na Lei n0. 10.520/02, no caso 
de bens e serviços comuns, preferencialmente na forma eletrônica, nos termos do art. 39 
do Decreto Estadual n0 2.737/2011; 

h) prestar contas, no SIGA, ao CONCEDENTE, na forma e no prazo previsto neste 
instrumento e no Decreto Estadual n0 2.737-R/2011, de todos os recursos que lhe forem 
transferidos, devolvendo aqueles não aplicados, inclusive da contrapartida em valor 
correspondente ao percentual executado do objeto; 

i) incluir regularmente no SIGA as informações e os documentos exigidos neste instrumento 
e no Decreto Estadual n0 2.737-R/2011, de forma a manter o sistema atualizado; 

j) disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil 
visibilidade, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, 
pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da 
aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto 
pactuado; 

k) restituir os recursos recebidos, nos casos previstos neste decreto; 

2.1.2.1 - Os documentos de que trata a letra "e" deverão ser emitidos em nome do CONVENENTE, 
citando o número do convênio, ficando à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão 
do Governo Estadual e, em especial, do CONCEDENTE, por um prazo de 5 (cinco) anos, contados a 
partir da data da aprovação da prestação de contas final. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente convênio é 
de R$ 205.500,00 (duzentos e cinco mil e quinhentos reais). 
3.2 - CONCEDENTE transferirá ao CONVENENTE, para execução do presente convênio, recursos no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária 
20.44.901.10.302.0030.2209, UG 440901, Gestão 44901, conforme discriminação abaixo: 



x''Zi' W \3Í>* 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Saúde 
Núcleo Especial de Contratos e Convênios 

Fonte: 0104000000 ED: 444042 - R$ 200.000,00 

3.3 - O CONVENENTE se obriga a aplicar na consecução dos fins pactuados por este convênio, a título 
de contrapartida, recursos próprios no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

3.4 - Em eventuais aditamentos, indicar-se-ão os créditos para cobertura de cada parcela da despesa a 
ser transferida em exercício futuro. 

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1-0 CONCEDENTE transferirá os recursos previstos na cláusula terceira em favor do CONVENENTE 
em conta bancária específica vinculada a este instrumento, aberta em instituição financeira oficial, 
preferencialmente do Estado do Espírito Santo, conforme o cronograma de desembolso contido no plano 
de trabalho, somente sendo permitido a realização de pagamentos das despesas previstas no Plano de 
Trabalho mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

4.2 - Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco, poderá ser 
realizado uma única vez no decorrer da vigência do instrumento o pagamento a pessoa física que não 
possua conta bancaria, observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador 
de serviço. K 

4.3 - Antes da realização de cada pagamento, o convenente incluirá no SIGA, no mínimo, as seguintes 
informações: 3 

I - a destinação do recurso; 

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

III- o contrato a que se refere o pagamento realizado; 

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e 

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das 
notas fiscais ou documentos contábeis. 

01444, CoÍtaC649 Se^3 transferência e movimentação dos recursos. Banco Banestes, Agência 

jjpntifíraHa "n)/enent® obrigado a depositar na conta bancária específica vinculada a este instrumento, identificada no item anterior, o valor da contrapartida financeira, conforme o cronograma de desembolso 
contido no plano de trabalho, ficando os saques sujeitos às mesmas regras previstas no item 4.1. 

4.6 - Para recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente deverá: 

as mesmas condições para celebração de convênios exigidas no Decreto Estadual n0 2.737- 

pactua<,a que'se financeira'deverá ser de,,ositada na c<,nta 

R/^Õn-611'16'' àS exi9ências para contratação e pagamento previstas no Decreto Estadual n0 2.737- 

pi me^disiGA^^H'0 ^ exeCUção físico-fínarKeira, comprovando a aplicação dos recursos recebidos. 
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V -aprovação, pelo concedente , por meio do SIGA, do relatório de execução físico-financeira referente 
a comprovação da aplicaçao dos recursos da última parcela liberada. 

nnMn3nrob?atÓria-a f.í?lica~çã° 0103 recursos deste convênio, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de em instituição financeira oficial, preferencialmente do Estado do Espírito Santo se a 

ou nn^So^ US0 for Ígua'ou ^Perior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto'prazo, 
prevista para praSs menores laStreada ^ tltU", da PÚb,ICa' SUa uBllza^0 

rnnvãní.Sn,r.eHdlTentfS daS aP|icaÇões financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do 
para os recursos traTsfeiddos3' ^ SUjeÍt0S ^ meSmaS COndÍÇÕeS de PreStaÇa~0 de COntas exigidos 

^9
C-

Na ^eallzaÇao de gastos Para a execução do objeto do presente convênio deverá o CONVENENTE 
de rantrapartid3°rciona entre recursos transferidos e recursos próprios a serem aplicados a título 

rAmnnt^ receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida, devida pelo CONVENENTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - O presente convênio vigerá a partir do dia 17/10/2017 até 16/10/2018 conforme orazo 
previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto. 

olmnrime^eHqU!i necessár.Í0I mediante proposta do CONVENENTE devidamente justificada, e após o 
^ênTdS preMpte^vS!»6"0"5 8315 ' ^ prorragaçSes do prazo do 

5.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o CONCEDENTE deverá de ofírin 

COIWEVNENTnimi?aS0 ^ ^ de vi9ênci! do Presente convênio, independentemente de proposta dó CONVENENTE, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado. 

5.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada nnr 

dtlaTL^ 3 Ser ^elebrad0 Pelos Partícipes antes do término da vigência do convênio ou da última 
ou efeitos financefros retaoatavSos.rnente 3 celebra5ão de term» adit™ ^ "rtbulçêo de vigência 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 - O CONCEDENTE conservará a autoridade normativa e exercerá função gerencial fiscalizadora 

a síus aLnrpIf re?ulamentar da execução e prestação de contas deste convênio, ficando assegurado 
rnm f ~ qualificados o poder discricionário de reorientar as ações e de acatar ou não justificativas 

cr.t"Sr
as„reer„o.dis,un5Ses havidas na sua execução' ^ 

ed " 0 C0NV5NfNTE franqueará livre acesso aos servidores do CONCEDENTE e aos servidores do 
nrorP^L H0 !ntern° do CONCEDENTE, bem como do Tribunal de Contas do Estado - TCEES aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados oor 

dS» 6 Pel0 D"ret0 EStadl,al n0 assim como aos TocaTsS drexe?uc/oPdó 

6.3 - A execução física do objeto será acompanhada pelo CONCEDENTE oor intermédin dn 

LTurctenflcanndoRed9ídna'dedSaÚdepde CaChdeird de inclusive com «sítás ao Toca, da execução, ficando, desde ja, designado o servidor como representante do concedente, especialmente 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PROIBIÇÕES 

nuliriarlp^Htf^menvedada a utilização dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE sob oena de responsabilidade do agente ou representante do CONVENENTE, para: 

I - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

OLi erftídade d! ^ °njão 
técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especificas; ' sen"5°s de eonsultona ou assistência 

Súsr de sê d^s»0 pac,uado ou para 

"s Jmenlo; ^ CarÍ'er emerdenclal' P™ «nalidade diversa da estabelecida no 

V - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 

percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; ' 05 PraZ0S Para Pa9amen,:o e 0s 

dêscêntraílzaçlt) dlcTédío. ^ nen'll'ma hlP6tóSe- 3 apliCaÇão ,inance""a de recursos P» 

complem^itares" Celet,raÇão de dutrds PPhfênios com o mesmo objeto deste convênio, exceto ações 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

d^xT^ d^ PP- = PPt» «na, da 

a) relatório de cumprimento do objeto; 

b) relatório da execução físico-financeira consolidado; 

~ 

d) relação de pagamentos efetuados; 
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récLÍo^ Pr0<,UZld0S 0U 'O"*™1'"*. = serviços prestados, quando for o caso. com 

^conSíaçâo bãícáíaT^" ^ PerÍ0d0 d0 recebime"t° 1' Parcela até o último pagamento 

=SF-~-— 

8.2 - O concedente deverá registrar no SIGA o recebimento da prestação de contas. 

côncedent^estêfbe^ecerá^prazo^áxprírfd/11"- c"cPminhada n0 praz° estabelecido no convênio, o 
recursos, incluídos os rendimentos da aDlicacãor"noa mpr^''^ 51'3 a.presentaÇao' ou recolhimento dos 
acrescidos de juros de mora, na forma da lei. financeiro, atualizados monetariamente e 

d^d ~ÍÍr 6 -i"-" ^ reparação 2o 

que decidirá'sobre Í So^rMat na"'SS-ãn'dCONCEDENT^0U Pel° Ór9ao ou e™da<" sucessora, 
previstos no DecíSo Estadual „o 2^^ ddS reC'JrS0S' de aCOrdd com as tegras e critérios 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

mínima deToTseS^ pro.posía a ser aposentada com antecedência 
ser devidamente justificada e formalizada por meio d^^rmo Adilivo6^^0' alteraÇa0 eSta que deverá 

9.2 - Não é permitida a alteração da natureza do objeto do convênio. 
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I - alterar a classificação orçamentária da despesa referente ao valor do convênio; 

II - substituir a conta corrente específica para movimentação dos recursos do convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO BLOQUEIO E DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

HoT2"rÍLl Recebldos os esclarecimentos e informações solicitados, o CONCEDENTE disoorá do orarn 

aassssaffis^»«ws 

a) não for executado o objeto da avença; 

b) nao forem apresentadas, nos prazo exigido, as prestações de contas; e 

c) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio. 

rnnrranart-iHlí0NVENEJS'TE 56 CC)mPromete ainda a recolher à conta do CONCEDENTE o valor da 

consecução do objeto ainda que não tenhffeltfa apíicação ' ^ ' COmprOVar 0 Seu emPre90 ^ 

;rí4Si~i.'=s.-r==s: 
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nhif^ Flca.ainda 0 COIMVENENTE obrigado a restituir ao CONCEDENTE eventual saldo de recursos caso o 
aSndMr* 9 Ser e^e.cuíad0 com menor quantidade total de recursos que a inicialmente prevista atendida a proporcionalidade entre recursos estaduais e contrapartida fixado no ajuste. 

in^icn^cá691!5^0' n0 SIG
£
A'da evo'ução da execução do objeto conforme o plano de trabalho é condicão 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

Üdoc0 C0NCE°ENTE encaminhará o extrato deste convênio, até o 5° (quinto) dia útil do mês seouintP 
2S (vinte^ dLTdTqSrdSr^"^0 ^ 0fÍCÍal d0 EStad0' 9 ocor^ríoraVole^aS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE 

ou servidorespScos emgeral ' ^ 'ma9enS promoção pessoal de autoridades 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO 

imÊsmmÊsm 

13.4 - Constituem motivo para rescisão do convênio: 

sèguimessTuaTes!0 ^ dáUS"'aS PaCtUadaS' "crtlcelarwente guando constatadas as 

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no ajuste; e 

c) falta de prestação de contas no prazo estabelecido. 

apresentado^0' ' temP°' ^ falSi<la'fa ou de Informação em gualquer documento 

III) verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas; 

IV) nao aprovação do projeto executivo ou apresentação fora do prazo estabelecido, quando for o caso; 
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de contas^'550 ^ COnVé"i°' t|Uan<l0 reSUlte <,Sn0 a° erárl0' semPre = instauração de tomada 

Óu-L^lSnt inexeqü'íve|er^ eXtin,0 Pe,a de norma lega, que o torne formal 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTINUIDADE 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS E CONSTRUÍDOS 

estará âSífo^síus^e^s^sm C""™10 

peSSo Í rexlèilP^— 

a^éxe^cü^o^^Co^vênío^devída^t^n^^málIzacfo^^ro' 05 "'r03- ap0r,ados P3.1» Consente para 
desses bens na ausência de culpa, em especial em razão de^deteríSaç^naturauíp^ forçíma^or0 

d^fteuldadõ^freVauraçK' caVeífao^onvenlnte SH- T de19a3te natUral' 3uperi,câo tecnológica ou 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

serviços vinculados a^Tbj^to^es^c^nvL^1^! contratlrãnNT~E 6 tercfro,s' visando à execução de 
ou subsidiária do CONCEDENTE pelas obriqacões trabalhic^ acarretara responsabilidade solidária 
funcional ou empregatício entre oPs ^ flSCa,S' assim como na~0 exi^rá vínculo 

Í6so^~e?anS0m:rd^«^^^^^^^^ d0 qUantÍtatiV0 até 9 etaPa aP—funcionalidade, no 

descentranzação oí^SfeSn^^ecL^r^ este convênio sejam objeto de nova 
subordinarão às mesmas condições e exigências deste convênio'eTa DecretoEs^dS noT^Í^OlL 

ío COm 0 dUa dl3pd3to 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

preKnçadí Testemunhas ST™ 0 instrument0 em 03(^s) vias de igual teor e forma, na 

Vitória, 17 de outubro de 2017. 

li 
FABÍ^NO MARILY 
Sufe^ecrctário de Assistência em Saúde 
-oncederte 

JOSEMAR MACHADO FERNANDES 
Prefeito Mur 
Convenente 

MARIA APARECIDA CARLOTO MARQUES MELLO 
Secretária Municipal de Saúde 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 
Convenente 

Testemunhas: 

1) 

2) 

CPF 

CPF 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

nfe SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS 

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio 

Usuário: Rosana Mara Silva Vieira 

Informações do Plano de Trabalho 

Número da Proposta 
Programa 
Órgão 
Proponente 

Objeto do Programa 

Justificativa 

SESA-0008/2017 
Apoio Financeiro às ações de Saúde com entes e Instituições parceiras 
SESA 
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA 
44.901.103020030.2209 - Apoio Financeiro às ações de Saúde com entes e Instituições 
parceiras. 
O município de Atílio Vivácqua-ES possui população de 11804 habitantes, de acordo com 
dados do IBGE/2017. O Município não possui Capacidade Física/profissional Instalada 
para realizar consultas, exames especializados e parte dos procedimentos de média/Alta 
Complexidade que são realizados através da Programação Pactuada Integrada-PPI nos 
municípios da região metropolitana. Ainda as internações e cirurgias eletivas são 
reguladas pelo SISREG nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Havendo 
a necessidade da disponibilidade do transporte sanitário para atender os usuários 
conforme artigos 2o da RESOLUÇÃO N0 13, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 que disoõe 
sobre as diretrizes para o Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de 
usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito SUS. Considerando 
ainda o âmbito municipal. O dimensionamento do serviço de Transporte Sanitário deverá 
observar as necessidades e especificidades do território, a aplicação dos parâmetros de 
planejamento/programação estabelecidos em função das necessidades/oferta/pactuações 
A umca Van do Município é insuficiente para atender a demanda, e encontra-se em 
condição precárias, gerando transtornos aos usuários /administração e elevando qasto 
manceiro com reparos. Para a garantia do Transporte Sanitário necessitamos renovar a 

trota com a aquisição de 01 (um) veículo tipo van. METAS A SEREM ATINGIDAS' 
Quantitativas: a)Adquirir 01 (um) veículo tipo van; Qualitativas: a)Renovar e ampliar a frota 
de veículos para o Transporte Sanitário, melhorando o acesso dos usuários- b)Manter as 
agendas de transporte sanitário eletivo e programado, garantindo o transporte Sanitário de 
qualidade, que constitui competência do município nas políticas públicas de saúde1 

cJPermrtir o transporte de acompanhante para menores e idosos conforme previsto na 

Ai9w^Çn0' eide outras situaÇoes que tenham indicação do acompanhamento. PÚBLICO ALVO; População em Geral. 

Resumo do Objeto do 

Objeto do Convênio 

Aquisição de Veículo. 
Aquisição de Veículo tipo VAN para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Atílio 
Vivacqua. 

Av. Governador Bley - Ed. Fábio Ruschi, 236 
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Data: 16/10/2017 

Informações de Data 
□ata Criação 
□ata Inicio da Vigência 
□ata Fim da Vigência 

Informação Bancária 
Banco do Convênio 
Agência do Convênio 
Conta do Convênio 

Informações de Valores 

Valor Global 
Percentual Mínimo 
Valor da Contrapartida 
Valor da Contrapartida 
Financeira 
Valor da Contrapartida Bens e 
Serviços 
Valor de Repasse do R$ 200.000,00 

Informações de Valores Futuros 
Ano de Repasse do Exercício 
Valor de Repasse do Exercício 
Futuro 

Informações de Participantes 

17/03/2017 
17/10/2017 
16/10/2018 

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
144 
27.649.862 

R$ 205.500,00 
0 
R$ 5.500,00 

R$ 5.500,00 

fripo Participante identificação 1 —  . 

Executor pNPJ- 14.355.640/0001-29 Administração Pública 
iMunicioal 

(Nome 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Interveniente |CNPJ-27.165.620/0001-37 [Administração Pública 
iMunicioal 

[PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO 
IVIVACQUA 

Informações do Cronograma Físico 

Meta 
Valor: 

AQUISIÇÃO DE VEICULO TI 
VIVACQUA. 
R$ 205.500,00 

PO VAN P 

Período: 

ARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÃTÍLIO 

17/10/2017 a 16/10/2018 

Etapa 
Valor Atílio WACQUAblüULO ^ VAN PARA ATENDER A SbcKb municipal de SAÚDE DE 

R$ 205.500,00 
Fa5^ 

Período; 17/10/2017 a 16/10/2018 

^pecificação da Fase Valor 
QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTER$ 205 500 00 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Data Início Data Término 
17/10/2017 16/10/2018 

Informações da Associação de Cronograma Desembolso 

Responsável 

Convenente 

Mês-Ano 
Outubro- 
2017 

Número Associação 
47458 

Meta 
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO 
VAN PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

Valor Associação 
R$ 5.500,00 

Concedente 
Outubro- 
2017 

. 

47459 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO 
VAN PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA 

R$ 200.00ÕÍÕ0 
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Bens e Serviços 
Tipo Descrição Natureza Código/Natureza de Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total 

Bens 

aquisição 
de veículo 
PARA 
ATENDERA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

Recursos do 
Convênio 

^344905248 - VEÍCULOS 
DIVERSOS Un 1,00 R$ 205.500,00 R$ 205.500,00 

Dlano de Aplicação 
Código - Descrição da Natureza de Despesa Recursos do Convênio Contrapartida de Bens Total 
344905248 - VEÍCULOS DIVERSOS R$ 205.500,00 R$ 0,00 RS 208 snn nn 

Total R$ 205.500,00 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao 

penas da Lei que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesoura ^staduaTou ^ 88 

Pede deferimento, 

JosemarW. Fernandes 

Local e Data Proponente (Carimbo/Assinatura) 

Aprovação do Concedente 

Local e Data 
Concèdentd^CaHmbo/Assinatura) 
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