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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO 

 
 
 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇAO SOCIAL: COMUNIDADE CIDADANIA  E VIDA
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA
 
 
 
1º RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL TRIMESTRAL
PERÍODO DE 25/07/2018 a 25/10/2018
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 25/07/2018 a 25/10/2018, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas contratuais e
das metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº.
12/2018, celebrado entre a Organização do Terceiro Setor Comunidade Cidadania e Vida e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro
Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no Território de Irecê atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que
regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
Verifica-se que o relatório entregue a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte
período onde: 25/07/2018 a 25/10/2018. A apresentação do relatório é importante para a administração estadual verificar o andamento da
execução do contrato em tela e posterior liberação do recurso. As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao primeiro
trimestre previsto no 2º Contrato Emergencial, bem como as despesas previstas e registradas pela Organização Social.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e
avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja
composição foi alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, e pela Portaria nº 067 de 29 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do
Estado da Bahia, de 02 de agosto de 2016, e cuja composição foi alterada através da Portaria nº 134 de 01/11/2018 e publicada do DOE de
02/11/2018  para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos Ferreira, André Luis Ferreira da Silva, Albene Dicíula
Piau Vasconcelos, Edjane Santana de Oliveira, Edelson Ferreira dos Santos, Jadson Santana da Luz, Karine Conceição de Oliveira, Maíra
Santana Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à Rua Coronel Terencio Dourado 04 Centro -Irecê, consiste em ofertar serviço de
Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de Economia Solidária e Comércio Justo e Solidário,
com vistas a incluir, sócio produtivamente, por meio do trabalho decente, pessoas com capacidade laboral através dos empreendimentos de
economia solidária.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o CESOL com um contingente de 04 pessoas
contratadas em regime de CLT  e 11 Consultores para prestação de Serviços específicos, de acordo com as particularidades.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 47 empreendimentos participando de redes de
comercialização e 47 empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidária para o trimestre na
área geográfica delimitada. Sendo que para este período está previsto o atendimento a 23 empreendimentos. A lista com os beneficiários
encontra-se na mídia.
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                               
3. GESTÃO DO CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 012/2018, emergencial, com vigência a partir de 25/07/2018 até 25/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE, com valor global de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), tem por objeto gerência do Serviço de Assistência
Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, que está implantado no
Território Irecê , do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as
condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, Organização do Terceiro Setor Comunidade
Cidadania e Vida, sem ocorrência de modificações.
 
A contratada entregou o relatório de prestação de contas em 29/10/2018, tendo, portanto, cumprido com o prazo de entrega.
 

Ã
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4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações, objetiva propiciar ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos e
datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de Contas.
 
Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes relatórios
trimestrais e um relatório final, conforme cronograma:
 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

1º Relatório 25 de julho de 2018 a   29 outubro de 2018 01 de novembro de 2018

2º Relatório 25 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019 01 de fevereiro de 2019

Relatório
Final

25/07/2018 até 24/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo seletivo a ser realizado
pela SETRE

 Até 90 dias após o término da
vigência.

 
Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora seus relatórios correspondentes a iguais
períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.
 
O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se pautou no relatório apresentado pela Contratada - OS (Organização
Social) e foi subsidiado com elementos intrínsecos ao objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período
referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido, do quanto constatado durante o acompanhamento e do
resultado das diligências.
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
 
5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os resultados aqui analisados neste 1º Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas ao primeiro
trimestre do Contrato de Gestão. Estas metas e indicadores consistem na execução das seguintes ações delineadas:
 
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
 
CF 1. PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM VISTA AO ALCANCE DA SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 1.1 - Empreendimentos participando de redes de comercialização
 
A Contratada relata que manteve 23 empreendimentos da carteira ativa do Cesol participando da rede comercialização: Rede Sertão de Economia
do Território de Irecê. Consta ainda, no relatório trimestral, uma tabela informando quais os empreendimentos, seus respectivos municípios, e
produtos que estão sendo comercializados pela respectiva rede. Informa que foram realizadas visitas técnicas aos empreendimentos com o
propósito de acompanhar a realidade atual, apontando as intervenções necessárias e providências a serem adotadas para melhorar a
comercialização dos produtos dando continuidade aos trabalhos executados ao primeiro contrato emergencial. Destaca que essas demandas
foram levantadas, através dos diagnósticos elaborados pelos consultores, de modo que a equipe priorize os esforços para executar o contrato da
melhor forma possível otimizando os recursos.
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A contratada relata que através da realização de oficinas com a Rede de EES, conforme listas de presença e registro fotográfico anexo, tem
buscando desenvolver novos produtos, visando melhorar a inserção destes, nos mercados locais.Para isso, a equipe técnica, destaca que
organizou e planejou a execução das diversas ações/atividades junto aos empreendimentos, disponibilizando ferramentas para registros de
faturamento, produtos, produções mensais assim como projeção semestral  e anual, discutindo com a Rede todas as providencias a serem
adotadas.
 
Informa, também, outros eventos realizados durante o trimestre, além da reorganização do Espaço Solidário; participação em Feiras da
Agricultura Familiar e Economia Solidária, com apoio de outras entidades de trabalhadores e com participação de grupos solidários atendidos pelo
CESOL. Participação do CESOL na Feira Literária Internacional de Cachoeira - FLICA que aconteceu no período de 11 a 14 de outubro de 2018
na cidade de Cachoeira - BA.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das Centrais de Cooperativas de comercialização
 
A contratada relata  que em abril de 2018 foi constituída a Central de Cooperativas do Território de Irecê – CENCOOP, formada por 03
cooperativas, quais sejam: Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê - COPIRECÊ, Cooperativa Agropecuária de Central - COPERMAC
e Cooperativa dos Empreendedores Rurais de Jussara – COOPERJ.
 
A contratada relata que durante este trimestre, foram vários os eventos incentivados pela Central de Cooperativas do Território de Irecê –
CENCOOP  como por exemplo: a Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê - COPIRECÊ, foi selecionada como Expositores para o
estande da Sead “Brasil – Family Farming” na Feira ExpoAlimentar, Peru, no período de 26 a 28 de setembro de 2018. Este referido evento, é
uma feira anual de negócios, multissetorial, reconhecidamente a maior da América do Sul. Ainda buscando incrementos na comercialização a
COPIRECÊ participou de um evento na cidade de Aracaju, objetivando não somente a exposição e venda dos seus produtos como também
representar a CENCOOP, fomentando contatos, fazendo prospecção de mercado  para possíveis novos eventos e fortalecimento da CENCOOP.
 
A COPIRECÊ sendo a mais atuante das cooperativas que compõe a central, foi selecionada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional – CAR, na categoria de subprojetos para Alianças Produtivas Territoriais – APT que tem por objeto o apoio técnico e financeiro para a
qualificação do processo produtivo, da gestão, regularidade de entrega de produtos e escala de produção, condições essenciais para atendimento
e permanência no mercado.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Organização Social informa que os  47 grupos produtivos inseridos e fomentados para o espaço   solidário, receberam assistência técnica
especifica de consultores especializados nas áreas de nutrição, marketing e de designer. Destaca que, neste contrato foi dado um novo modelo
organizacional de atendimento, pois além da sua equipe técnica, foram contratados consultores em áreas especificas, a saber: Nutricionista que
acompanhou nos EES de alimentação e todo o processo de produção, armazenagem e transporte dos produtos, realizando por fim a informação
nutricional dos gêneros alimentícios; a empresa I9 de Marketing e Propaganda que desenvolveu as marcas e os rótulos dos produtos dos
empreendimentos;  e  uma a consultora  para o Espaço Solidária que fez o processo de orientação quanto a apresentação dos produtos,
embalagem, estoque, armazenagem de produtos.
Durante esse trimestre os  47 empreendimentos expuseram e comercializaram no Espaço Solidário, feiras e eventos diretamente promovidos pelo
CESOL Território de Irecê.
 
Todas as marcas, rótulos e informações nutricionais desenvolvidas e realizadas nesse trimestre estão em anexo na mídia deste relatório.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Relata a Contratada ter selecionado 47 empreendimentos da carteira ativa do Cesol  (1º Contrato) que se encontravam em condições de
comercialização, com produtos de qualidade e aceitos pelo mercado e/ou aqueles que mesmo não estando "prontos" se encontravam próximo a
um estágio de qualidade desejável. Assim, a cada novo período é realizado um breve diagnóstico através de visitas técnicas, elaborados planos
de trabalho de acordo com a realidade e iniciado efetivamente o trabalho da assistência técnica. Para além disso, também são atualizadas as
informações sobre as pessoas que compõem  os empreendimentos, seus beneficiários e posteriormente essas informações são lançadas no
CadCidadão.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que, assim como ocorrido com os empreendimentos, as famílias que compõem a estrutura dos grupos também tiveram seus
dados atualizados. Entretanto, ao verificar o CadCidadão é possível constatar 47 famílias com as informações atualizadas, ou seja, convenciona-
se que cada empreendimento tenha entre 4 e 5 famílias.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
O Relatório Trimestral deve ser encaminhado até o 5º dia útil subseqüente ao término do trimestre. Desse modo, a Contratada  cumpriu com o
prazo estabelecido.
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CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual
 
Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais por parte da Contratada.
 
CG 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ATRAVÉS DO SEGUINTE INDICADOR
 
CG 2.1 Limite de gastos com pessoal
 
A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 65% do valor da receita
estabelecido para a rubrica.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
 

 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor de R$150.827,00 (cento e cinqüenta mil e oitocentos e vinte e sete reais), que se refere
à 1ª parcela do Contrato Emergencial nº012/2018 liberada pela Contratante. A Contratada realizou aplicação do recurso, o qual gerou rendimento
líquido na quantia de R$775,67 (setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e mencionou a quantia de R$1.557,45 (hum mil e
quinhentos e cinqüenta sete reais e quarenta e cinco centavos) referente a estorno bancário, decorrente de pagamentos realizados indevidamente
conforme tabela 02. Com esse contexto, a receita total do período foi de R$153.160,12 (cento e cinqüenta e três mil e cento e sessenta reais e
doze centavos).
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$16.761,68 (dezesseis mil e setecentos e sessenta e
um reais e sessenta e oito centavos) estando dentro do gasto programado de R$34.345,00 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco
centavos) previsto no edital conforme tabela 03. Dessa forma, comportou-se dentro do limite de 65% do valor total da receita. A Contratada
registra no “Diário de Entradas e Saídas do Período” ter realizado pagamentos relacionados à conta “Encargos” como INSS e FGTS sobre folha
de pagamento de forma a cumprir com as obrigações trabalhistas.
 
Os saldos informados referente às rubricas “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”, apresentadas, mantiveram-se dentro do estabelecido
para o período conforme tabela 03. Ainda assim, a Contratada registrou nos lançamentos financeiros ter realizado pagamentos atrelados as metas
e ações previstas para o período. Dentre as atividades, tem-se: “Consultoria nutricional para o projeto”, “Assessoria aos empreendimentos rurais –
CAD e PNE”, “Consultoria e assistência na comercialização para o projeto”, “Assessoria aos empreendimentos rurais - designer”, “Serviço de
comunicação, marketing e propaganda para o programa”, “Serviço de coordenação institucional para o programa” e “Serviço de consultoria
técnica aos empreendimentos de economia solidária para o projeto”.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$110.184,39 (cento e dez mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e nove
centavos), que se comporta dentro do total de saídas de recursos previsto para o trimestre. Vale salientar, que diante da análise financeira, a
Contratada foi solicitada a apresentar justificativas, assim como complementação de documentação por intermédio de ofício da Comissão de
Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, especialmente, para os achados.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



03/04/2019 SEI/GOVBA - 3693128 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3980997&infra_… 7/10

 
A Contratada expõe no relatório trimestral de prestação de contas que realizou a Pesquisa de Satisfação dos Usuários através de questionários
contendo questões sobre a qualidade dos serviços prestados pelo CESOL e buscou sugestões dos beneficiários para a melhoria desses serviços.
Informa ainda, que a pesquisa foi aplicada pelos técnicos e realizada com representante dos 38 empreendimentos atendidos pelo CESOL,
podendo assim instituir um instrumento reflexivo e autocrítico das ações realizadas pelo CESOL e que serve de avaliação e subsídios para a
melhoria do serviço prestado.
Relata ainda, que os resultados obtidos foram satisfatórios, já que apresentou uma aprovação de 100% entre ótimo e bom, reconhecendo assim a
importância do CESOL para os empreendimentos solidários.
 
Consta no relatório analisado o modelo da Pesquisa de Satisfação dos Usuários aplicada pelo Centro Público.
 
8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
 
Não foram registradas manifestações na Ouvidoria Geral do Estado em relação à execução do Contrato de gestão em análise.
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
 
Não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente momento.
 
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
 
Não houve constatado descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada e da Contratante.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
Tendo em vista o cumprimento das metas não se vislumbra a aplicação de desconto.
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12. RECOMENDAÇÕES
 
Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do CESOL, inclusive de modo a tornar célere o seu acompanhamento e
monitoramento, recomenda-se à Contratada:
 
Organizar documentos fiscais, extrato da conta corrente, poupança e investimento, quando houver, relacionados ao período;
 
Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social, especialmente, à relacionada ao
Contrato de Gestão em análise;
 
Guardar os documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão: carta de adesão dos empreendimentos à
rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do empreendimento, documentos de sistematização das
informações dos empreendimentos e de sistematização das informações das famílias;
 
Providenciar as publicações em meios eletrônicos, conforme impõe o Contrato de Gestão em análise.
 
13. PARECER CONCLUSIVO
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Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado,
no modo de agrupamento das contas de despesa, na observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório apresentado pela
Contratada, com a incumbência de expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela até o presente momento.
 
O exame foi conduzido com foco na presunção de veracidade das informações prestadas, na obediência aos regulamentos e nas práticas
adotadas pela administração do Cesol.
 
É opinião desta Comissão que até onde foi possível verificar não há inconformidade e inadequações; depreende-se o cumprimento dos
indicadores e serviços previstos para o trimestre pela Organização Social. Isto posto, exaramos o presente parecer com recomendação de
aprovação desta prestação de contas e sem prejuízo da Organização Social continuar prestando o serviço com qualidade, adotando as melhores
práticas de gestão.
 
Salvador, 10 de dezembro de 2018.
 

Albene Diciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André Luis Ferreira da Silva
Membro da Comissão

Edelson Ferreira dos Santos
Membro da Comissão

Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão

Efson Batista Lima
Membro da Comissão

Jadson Santana da Luz
Membro da Comissão

Karine Conceição de Oliveira
Membro da Comissão

Maíra Santana Vida
Membro da Comissão

Silvia Maria Bahia Martins
Membro da Comissão

 
 
Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo
o presente Relatório, indicando o seu encaminhamento ao Secretário Vicente José de Lima Neto, ao Conselho Deliberativo da Associação
Comunidade Cidadania  e Vida, ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS, a Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria
Geral do Estado.
 
 
Salvador, 10 de dezembro de 2018.         
 
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo

Documento assinado eletronicamente por Edjane Santana De Oliveira, Coordenador III, em 21/12/2018, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Mônica Barbosa Sanches Sales, Técnico Nível Superior, em 21/12/2018, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Maíra Santana Vida, Técnico Nível Superior, em 21/12/2018, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Edelson Ferreira Dos Santos, Coordenador II, em 21/12/2018, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administra�vo, em 21/12/2018, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Efson Ba�sta Lima, Coordenador I, em 21/12/2018, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por KARINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, Coordenadora, em 28/12/2018, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 28/12/2018, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jadson Santana Da Luz, Técnico Nível Superior, em 03/01/2019, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Ferreira da Silva, Coordenador II, em 04/01/2019, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Milton Barbosa de Almeida Filho, Superintendente, em 09/01/2019, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3693128 e o código CRC 8452823D.
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