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

RELATÓRIO 

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

 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇAO SOCIAL: ORGANIZAÇÃO SOCIAL REDE PINTADAS
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, REDE PINTADAS – COOPERAÇÃO E ARTICULAÇÃO
 
 
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 apresentar a análise no que se refere ao cumprimento
das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do
Contrato de Gestão nº. 010/2018, celebrado entre a Organização Social Rede Pintada e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público
de Economia Solidária – CESOL, localizada na Praça Dois de Julho, Centro - atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que
regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
O relatório entregue a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte período:
25/07/2018 a 25/10/2018. As metas pactuadas versam para o primeiro trimestre do contrato em tela, bem como as despesas.
 
 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, Andre 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/BJ, da Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento sustentável de Pintadas –
Rede Pintadas, localizado Praça Dois de Julho - Centro –BA, 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, socioprodutivamente, por
meio do trabalho decente, pessoas com capacidade laboral.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o CESOL com um contingente de 03 pessoas
contratadas em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para o período e outros serviços de terceiros, conforme fls.40/67.
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão foi de 23 empreendimentos inseridos na rede de
comercialização e 47 empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidária para o trimestre na
área geográfica delimitada.
 
3. GESTÃO DO CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 010/2018, emergencial, com vigência a partir de 25/10/2018 conforme clausula décima primeira – do prazo de vigência,
será de 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo seletivo, o que ocorrer primeiro, tendo como termo inicial de vigência a data da
sua assinatura. 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, Rede Pintada - Cooperação e
Articulação, localizado na Praça Dois de Julho, 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, ASSOCIAÇÃO DAS
ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PINTADAS - Rede Pintadas, sem ocorrência de modificações.
 
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações, objetivou 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 25 de outubro de 2018 31 de outubro de 2018

2º Relatório 26 de outubro de 2018 a 26 de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019

Relatório
Final

25/07/2017 até 26/01/2019, 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 Avaliações 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.
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os serviços aqui analisados neste 1º Relatório de Prestação de Contas estão associados ao cumprimento das metas relacionadas ao primeiro
trimestre. 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
 
Conforme estabelece o contrato gestão, a Contratada relata que assistiu 23 empreendimentos da carteira ativa do CESOL participantes da rede
de comercialização, e que foram realizadas visitas técnicas aos empreendimentos com o propósito de apontar as necessidades e intervenções
para melhorar a comercializações dos produtos, foram levantadas as demandas para as quais a equipe irá direcionar prioritariamente seus
esforços no decorrer da execução das atividades.
 
A contratada relata as atividades realizadas através de oficinas com EES e cooperativas, conforme listas de presença e registro fotográficos
anexados ao relatório, na busca de inserção dos produtos nos mercado locais, e encaminhando os empreendimentos para comercialização
através de cooperativas e associações.  Para isso, a equipe técnica, organizou a execução das ações junto aos empreendimentos
disponibilizando ferramentas de diagnostico de faturamento mensal e anual, discutindo com as cooperativas de produção do território para
formalização da central de comercialização organizada, inserindo os empreendimentos na rede de comercialização por intermédio da carta de
adesão à Cooperativa Ser do Sertão – COOPSERTÃO, escolhida para ser a central de monitorando e assistência técnica socioprodutiva e de
comercialização. A COOPSERTÃO é uma cooperativa de produção do ramo Agropecuário da Agricultura Familiar, constituída por produtores/as
rurais com expertise na agroecologia e profissionalização das unidades produtivas da economia solidária. Fundada em 22 de outubro de 2008,
busca ao longo dos anos, acessarem políticas públicas a fim de fomentar as atividades dos cooperados/as e apoiar as atividades econômicas
familiares.
 
Informa, também, outros eventos realizados durante o trimestre, a exemplo da reinauguração do Espaço Solidário na cidade de Baixa Grande,
com apoio de outras entidades de trabalhadores; participou da 1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidaria na cidade de Nova Fátima,
com participação de grupos solidários atendidos pelo CESOL, agricultores familiares da região, artesões. 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. A
participação dos Centros Públicos de Economia Solidária dos diferentes territórios baianos na 8ª temporada.
                         
                                                                                                                                                                                                                                               
CF 1.2 – Eventos de estimulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativa de comercialização
 
A contratada relata ações em conjunto com os EES no propósito de efetivar formalmente a  Cooperativa Ser do Sertão como Central de
Comercialização do Território Bacia do Jacuípe,  pois é através  dela que são comercializados os produtos dos empreendimentos assessorados
pelp CESOL para os programas PAA E PNAE.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
O espaço solidário descentralizado CESOL/BJ que tem como objetivo a abertura de lojas em vários municípios garantindo a autogestão e a
cooparticipação dos diversos grupos de forma solidária. O CESOL tem orientado as ações de orientação para a participação dos grupos nas feiras
livres municipais. Essa participação divulga os produtos da Economia Solidária com o intuito de disseminar a cultura do consumo solidário e
ampliar as vendas dos grupos de produção no território.
 
Vale destacar que as feiras livres são espaços de grande movimentação e comercialização nos municípios do território. A mobilização para o
funcionamento da feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar ocorre de forma direta, sendo que todos os municípios dispõem de barracas
padronizadas concedidas pelo CESOL através do Centro Comunitário de Serviços de Pintadas assim, facilita a autogestão de cada grupo.
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Participou da 1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária no município de Serra Preta, distrito do Bravo no dia 10 de agosto de 2018.
Este evento teve apoio da Secretária Municipal de Agricultura de Serra Preta, dentre outros parceiros, da agricultura familiar e de uma relação
mais harmônica com a sociedade.
 
O Centro Público junto com os empreendimentos assistidos também participou da 1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária
organizada pelo MOC - Movimento de Organizações Comunitárias em parceria com a UNICAFES, Prefeitura Municipal de Nova Fátima, Cooper
Fátima, Banco do Nordeste e Rede Pintadas e contou com a participação de agricultores familiares da região, artesãs e empreendimento de
economia popular e criativa. Além da feira ocorreram paletas, debates, seminários, apresentações culturais e lançamento de Moeda Social.
 
Diante da realidade e peculiaridades do Território as ações voltadas para comercialização e incremento de renda tiveram grande êxito, trazendo
assim ótimos resultados para os empreendimentos no que tange a sustentabilidade como mostra a planilha de faturamento. Ressalta que alguns
empreendimentos como mostram a planilha estiveram com suas atividades paralisadas com algumas peculiaridades, como exemplo os
empreendimentos de Mel produzem diante da sazonalidade da chuva, outras no mesmo seguinte tiveram faturamento por terem estocado o
produto esperando alto de preço. Outras linhas de produção como artesanato comercializavam seus produtos através de encomendas tendo uma
paralisada nos pedidos, já os empreendimentos da linha de alimentos que não tiveram faturamento comercializam através do PAA e PNAE.
 
A contratada apresenta como forma de verificação do cumprimento da meta uma tabela com o faturamento dos empreendimentos durante o
período em análise, conforme consta de tabela reproduzida no relatório da contratada.
 
CF 2. Monitorar a assistência técnica socioprodutiva através dos seguintes indicadores
 
CF 2.1 - Percentual de Empreendimentos com informações atualizadas
 
A contratada atingiu a meta de 100%, sinalizando que estes dados foram atualizados através de visitas da equipe do Centro Público aos
empreendimentos, bem como extraídas do 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. Convenciona-se que cada empreendimento tenha entre 4 e 5 famílias.
 
5.2 COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS RESULTADOS
 
Nesse período também foram aplicados em 100% CAD Cidadão e Diagnostico das Famílias dos associados aos Empreendimentos
Acompanhados sistematizando as informações dos empreendimentos associativos para atualizar registro dos beneficiários e as políticas públicas
que os mesmos são contemplados e as que ainda possam ser beneficiados.
 
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 cumpre com o
prazo estabelecido, pois, o relatório foi entregue no dia 29 de outubro de 2018.
 
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 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
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6.2 DEMONSTRATIVOS SINTÉTICOS DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 

Á Í
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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$1.509,07 (hum mil e quinhentos e nove reais e sete centavos) e mencionou a quantia de R$3.800,00 (três mil e oitocentos
reais) referente a estorno bancário, decorrente de pagamentos realizados indevidamente conforme tabela 02. Com esse contexto, a receita total
do período foi de R$156.136,07 (cento e cinqüenta e seis mil e cento e trinta e seis reais e sete centavos).
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$28.648,79 (vinte e oito mil e seiscentos e quarenta e
oito reais e setenta e nove 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, FGTS, IR e PIS
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: “Assessoria Técnica Contábil para os grupos de Economia Solidária do território
Bacia do Jacuípe”, “Assistência Técnica Gerencial para os grupos associativos e produtivos assistidos pelo Cesol”, “Assessoria em campo e
acompanhamento contínuo para inclusão socioprodutiva dos EES” e “Consultoria para elaboração de tabela nutricional dos empreendimentos.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$113.060,78 (cento e treze mil e sessenta reais e setenta e oito 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
 
Neste trimestre a equipe pesquisou a satisfação dos usuários no transcorrer das atividades realizadas, nos atendimentos pontuais e oficina de
capacitação visando à comercialização venda e troca, e baseados nos princípios da solidariedade, autogestão, cooperação, sustentabilidade
econômica e ambiental. A pesquisa foi sendo realizada durante a realização desses eventos e o resultado está demonstrado no gráfico abaixo.
 
No decorrer da atividade também foi feito trabalho junto aos empreendimentos visando a importância da Formação de Centrais de
Comercialização Organizadas como mecanismo para o fortalecimento e empoderamentos dos mesmos, visto que as interfaces mais desafiadores
do mercado para as iniciativas solidárias são o escoamento da produção.
 
No que tange a pesquisa de satisfação, a Organização Social revelou que esta foi feita ao longo de cursos, oficinas de capacitação, e em
conversas com os empreendimentos, verificou que estes se sentem acolhidos, a equipe é solicita, tem disponibilidade para atendê-los da melhor
forma possível, mantém boas relações interpessoais. Foi constatado que 46% dos empreendimentos consideram que o trabalho que o Centro
público faz é excelente; 41,1% consideram bom, 11,9% regular e 0,4 insuficiente
 
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:
 
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.
 
13. PARECER CONCLUSIVO
 
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.



03/04/2019 SEI/GOVBA - 3696252 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3984265&infra_s… 8/9

 
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, 12 de dezembro de 2018.             
 

Efson Batista Lima
Coordenador da Comissão

Albene Diciula Piau Vasconcelos 
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira 
Membro da Comissão

Edelson Ferreira dos Santos
  Membro da Comissão

  Edjane Santana de Oliveira
 Membro da Comissão

 Jadson Santana Da Luz
Membro da Comissão

Karine Conceição De Oliveira
 Membro da Comissão

Maíra Santana Vida
Membro da Comissão

Mônica Barbosa Sanches Sales  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 o Secretário Vicente José de Lima Neto, ao Conselho Deliberativo da Organização Social
Rede Pintadas – Cooperação e Articulação e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.
 
Salvador, 12 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 12/12/2018, às 17:55, 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 Administrativo, em 12/12/2018, às 18:02, 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 Jadson Santana Da Luz, Técnico Nível Superior, em 13/12/2018, às 10:42, 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 13/12/2018, às 14:21, 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 13/12/2018, às 14:44, 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 13/12/2018, às 14:52, 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 13/12/2018, às 14:55, 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 14/12/2018, às 10:16, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Efson Batista Lima, Coordenador I, em 14/12/2018, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3488827 e o código CRC 1FFCB9FA.

 

Referência: Processo nº 021.2131.2018.0001651-19 SEI nº 3488827

Criado por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR, versão 2 por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR em 12/12/2018 17:51:44.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Ferreira da Silva, Coordenador II, em 04/01/2019, às 15:37, 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 Milton Barbosa de Almeida Filho, Superintendente, em 09/01/2019, às 13:44, 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 3696252 e o código CRC EACB0AD1.
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