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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente Relatório, referente ao período de 11/02/2020 a 20/06/2020, tem como 
objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 
atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 013/2019, celebrado entre o Instituto 
Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Socioprodutivo - ECOBHAIA e esta Secretaria 
do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. 
 
O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 
parceria é o (a) servidor (a) Dayvid Souza Santos designado (a) para desempenhar a 
função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 063, de 10/06/2019. 
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº062, de 
10/06/2019, composta pelos seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos, 
Anelize Barbosa dos Santos e Karla Uckonn Oliveira, é a responsável por monitorar, 
avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este 
Relatório. 
 
 
2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração 013/2019 

Objeto da Parceria: Gerir o Centro Vocacional Tecnológico Territorial de Fomento à 

Cadeia Produtiva do Cacau, visando promover a melhoria 

socioeconômica e ambiental da cadeia produtiva do cacau. 

Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2020 

 

Valor Total da Parceria: 

Nº da 
Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

01 Jun/2019 R$127.768,17 Jul/2019 R$127.768,17 

02 Set/2019 R$319.420,44 Jun/2020 R$105.000,00 

03 Dez/2019 R$191.652,24 - - 

04     

TOTAL - R$ 638.840,85 - R$232.768,17 

 

 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Apostila nº 10/2020 Reti-ratificar, com efeitos a 

partir da sua data de 

assinatura, as disposições 

contidas nos itens 05 

(resumo das metas e 

atividades) e 08 (Cronograma 

de Desembolso e 

Composição das Parcelas do 

Plano de Trabalho. 

17/06/2019 a 
16/06/2020 

 

R$ 1.015.600,00 
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 
Nome da OSC: Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo – ECOBAHIA 

CNPJ:09.385.474/0001-73 

Representante: Adi Lira de Sousa 

Telefone de Contato:(73) 98104-4616 

E-mail:ecobahia.paubrasil@gmail.com/adi.lira01@gmail.com 

 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO 
O Centro Vocacional Territorial de Fomento à Cadeia Produtiva do Cacau tem como 

objetivo fortalecer a cadeia produtiva do cacau, através de pesquisas e de 

profissionalização, voltados para a difusão do acesso e transferência de conhecimentos 

tecnológicos e práticos na área do manejo e do processo produtivo do cacau. Dessa 

forma, o CVT Cacau estará direcionado para capacitação tecnológica e prática da 

população bem como, de investigação da realidade, formação profissional básica e 

prestação de serviços especializados, promovendo a melhoria dos processos para a 

ampliação de renda das famílias público beneficiário do projeto. 

 

A proposta apresentada pela OSC Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e 

Sócio Produtivo - ECOBAHIA atesta sua capacidade técnica e operacional na 

implementação de unidades produtivas de cacau agroecológico com inovação 

tecnológica de produção sobre floresta no Território Litoral Sul, além de atuar em 

conjunto com os movimentos sociais no desenvolvimento de práticas e intervenções 

agroecológicas. 

 

Vislumbra-se do Estatuto da OSC a implantação de programas e desenvolvimento de 

ações comunitárias, através de pesquisas e projetos, assistência técnica e extensão rural 

quem contemplem os aspectos de saúde, cultura, desporto, educação, combate a 

pobreza, segurança alimentar e nutricional, agricultura, economia, meio ambiente, bem 

como implantar programas e desenvolver ações comunitárias com povos e comunidades 

tradicionais do meio urbano e rural como (ciganos, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, 

quebradeiras de coco de bagaçu, pescadores artesanais, comunidades indígenas, 

extrativistas, remanescentes de quilombos e de terreiros), minimizando as diferenças 

sociais inerentes ao ser humano enfocando o pleno exercício da cidadania. 

 

Portanto, verifica-se uma alta identidade e reciprocidade de interesse da SETRE com os 

da OSC Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo - ECOBAHIA 

no que diz respeito ao que foi escrito na proposta de trabalho, isto nos faz ter uma 

orientação que buscará pavimentar um caminho onde se possa ter uma realização da 

proposta de trabalho, em mútua cooperação, a partir da parceria que está sendo 

formalizada. 

 
 
 
 

mailto:ecobahia.paubrasil@gmail.com/
mailto:adi.lira01@gmail.com
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5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 
 
Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das 
seguintes técnicas: 
 
5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
O Termo de Colaboração 013/2019, encontra-se em seu primeiro ano de vigência, não 
tendo realizado a pesquisa de satisfação obrigatória anual, até o momento da construção 
do presente relatório. Atentamos que a pesquisa deverá ser realizada obrigatoriamente, 
de acordo com normativa, em vigências superiores a um ano, o que não se aplica ao 
presente Termo de Colaboração.  
 
5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO  
 
Não houve visita in loco em decorrência da pandemia da Covid-19. 
 
5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 
 
 
Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na 
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016. 
 
 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 
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Planejamento do Projeto / 
Atividade 

Indicador Unid. 
Meio de 

Verificação 

Qtde. Meta (Ano I) 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 FINAL 

P R % P R % P R % P R % P R % 

O
B

J
E

T
IV

O
 D

A
 P

A
R

C
E

R
IA

 

Gerir o Centro 
Vocacional 
Tecnológico 
Territorial de 

Fomento à Cadeia 
Produtiva 

do Cacau, visando 
promover a 

melhoria 
socioeconômica e 

ambiental da 
cadeia 

produtiva do 
cacau 

- - - - - - - - - - - - - - - -' - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -' - - 

A
Ç

Ã
O

 

A1 

Implantação de 
sistema de 
governança do 
CVT cadeia 
produtiva do 
cacau e chocolate. 

Indicador 1: 
Sistema de 
Governança 
implementado e 
funcionando 

Und 

Relatórios e 
listas de 

presença das 
reuniões 
do Grupo 

Gestor 

- - - - - - - - - - - - 1 1 100% 

A2 
Instalação da 
estrutura de 
apoio. 

Indicador 2: 
Estruturação do 
centro de apoio  

Und 

Relatórios com 
fotografias do 
andamento 

da adequação 
da estrutura 

física 

- - - - - - - - - - - - 1 1 100% 

A3 
Composição de 
equipe técnica e 
administrativa 

Indicador 3: 
Equipe técnica e 
administrativa 
selecionada e 
efetivada  

Und Contracheques - - - 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 9 9 100% 
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A4 
Execução de 
ações 
decapacitação 

Indicador 4: Pelo 
menos, 2 temas 
de capacitações 
realizados 

Und 

Relatórios com 
fotografias, 

lista de 
presença 

- - - - - - - - - - - - - - - 

A5 

Execução de 
ações para 
desenvolvimento 
tecnológico na 
cadeia produtiva 
do cacau e 
chocolate no 
Território de 
Identidade Litoral 
Sul. 

Indicador 5: 
Ações para 
desenvolvimento 
tecnológico na 
cadeia produtiva 
do cacau  

Und 

Relatórios com 
fotografias, 

filmagens, lista 
de presença e 

material 
gráfico 

produzido  

- - - - - - - - - 5 5 100% 5 5 100% 

A6 

Produção de 
material 
pedagógico e de 
divulgação  

Indicador 6: 
Material 
pedagógico e de 
divulgação 
produzidos 

Und 
Cópias dos 
materiais 

produzidos 
- - - 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100% 

Desempenho por período - 100% 100% 100% 100% 

Desempenho da parceria 100% 

Legenda: P = Previsto;  R = Realizado                           



 

 

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 
A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de 
Trabalho: 

 
Ação 1 – Implantação de sistema de governança do CVT cadeia produtiva 
do cacau e chocolate. 
Indicador nº 1:Sistema de Governança implementado e funcionando 
Estava prevista para o período, a realização de 1 reunião para apresentação do 
projeto e composição do comitê gestor. Conforme relatado pela OSC, as 
instituições do território com atuação em temáticas relevantes ao objeto do 
projeto foram convidadas formalmente.  
O encontro aconteceu no dia 09/10/2019 na Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC) - rodovia Ilhéus/Itabuna, no Pavilhão Pedro Calmon, corredor do 
Curso de Economia, sala 1111.Ao todo, compareceram 32 pessoas, entre 
representantes entre representaste de Órgãos Públicos (CEPLAC, Universidade 
Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal da Bahia); Gestores de OSC’S. 
De acordo com relatório, a apresentação contou com a participação de toda 
equipe técnica do CVT formada pelos seguintes integrantes: João Carlos de 
Pádua Andrade (Coordenador Geral), Andrey de Almeida Fontes (Coordenador 
Territorial), Eliene Carmo da Rocha (Técnica Administrativa), Adi Lira de Souza 
(Coordenador Geral do Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio 
Produtivo- ECOBAHIA). Contou também com a presença dos representantes 
das instituições parceiras e da Emissora de Jornalismo de televisão TV Record. 
Após o encontro, foi firmado um Termo de Parceria, formalizando a constituição 
do Comitê Gestor do projeto. 
Esta ação foi comprovada por meio de relatório descritivo, lista de presença, 
registros fotográficos e Termo de Parceria firmado entre as instituições.  
 
Ação 2 – Instalação da estrutura de apoio. 
Indicador nº 2:Estruturação do centro de apoio 
Para realização desta ação, foram realizadas visitas institucionais de 
reconhecimento do território, envolvendo a SETRE, o Instituo Ecobahia e a 
UESC. Foi realizada a licitação, tendo como vencedora a empresa Cajazeira 
Construtora Ltda. As obras foram iniciadas, tendo concluído 100% do total da 
obra, dentro do período deste relatório. De acordo com relatório de andamento 
da obra, foram realizados serviços preliminares, placa de obra e instalação; 
capina e limpeza manual do terreno, inclusive remoção de árvores com auxílio 
de máquina; fundação, locação convencional, escavação e concreto armado; 
paredes e painéis e alvenaria de vedação (parcial). O ato inaugural desta obra, 
e consequentemente a conclusão da ação, foi amplamente divulgado em mídia 
impressa, virtual e televisiva 
Esta ação foi comprovada por meio de: Relatórios de andamento da obra, 
registros fotográficos e registros do processo licitatório. 
 
Ação 3 – Composição de equipe técnica e administrativa 
Indicador nº 3:Equipe técnica e administrativa selecionada e efetivada 
A equipe técnica do projeto prevista para o período foi parcialmente contratada: 
01 coordenador geral (contrapartida), 01 coordenador territorial e 01 assistente 
administrativo.  
A realização parcial desta ação foi comprovada por meio de: Contracheques 
assinados e relatórios assinados pela equipe contratada.  
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Ação 4 – Execução de ações de capacitação 
Indicador nº 4: Pelo menos, 2 temas de capacitações realizados  
Esta ação não foi executada, pois não houve repasse para a execução da 
mesma, nesse caso não existe a devolução de valores referentes a essa ação. 
 
Ação 5 – Execução de ações para desenvolvimento tecnológico na cadeia 
produtiva do cacau e chocolate no Território de Identidade Litoral Sul. 
Indicador nº 5: Ações para desenvolvimento tecnológico na cadeia 
produtiva do cacau 
Foram realizadas cinco pesquisas, com foco no território, voltadas para a 
utilização do cacau e chocolate de forma que fortaleçam a produção trazendo 
uma variedade de produtos para a cadeia produtiva. Conforme os documentos 
anexados a prestação de contas com o conteúdo da pesquisa na integra. As 
pesquisas são: Manteiga de cacau: fusão de sabores; Redescobrindo o mel do 
cacau; Nibs de cacau: redescobrindo o potencial; Ouro negro: mais cacau em 
sua mesa; Cerveja e cacau: blends para novas cervejas. 
 
Ação 6 – Produção de material pedagógico e de divulgação 
Indicador nº 6: Material pedagógico e de divulgação produzidos 
As ações referentes a essa meta foram comprovadas através de relatórios 
financeiros contendo as notas fiscais, tomadas de preços, recibos de 
pagamentos, certidões e ordem bancária.   
 

 
c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 

período: 
O projeto encontre-se em funcionamento de sua estrutura, contatamos que 
existe uma forte articulação com instituições territorial e com a Universidade 
Estadual de Santa Cruz, oferecendo um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de ações de desenvolvimento tecnológico, ancoradas nas 
especificidades do contexto local.  
A manutenção e continuidade estrutura física representa um grande desafio, na 
medida em que envolve a necessidade de diálogo constante com a 
Universidade. Neste ponto, o Instituto Ecobahia tem demonstrado habilidade no 
manejo desta parceria.  
 

 
d) Outras informações:  

 
- Relação de bens adquiridos pela SETRE e repassados ao Instituto Ecobahia, 
de acordo com o Plano de Trabalho, item 7.2 –A. Bens e Materiais repassados 
pela SETRE para execução da parceria.  
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Item Descrição 
Nº 

Patrimônio 
Qtde. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total dos 

Bens 

Nota 
Fiscal 

001 Cadeiras fixa sem 
braço em couro 

Y000002512 1  R$ 169,64 R$ 169,64 002.244 

002 Cadeiras fixa sem 
braço em couro 

Y000002513 1  R$ 169,64 R$ 169,64 002.244 

003 Cadeiras fixa sem 
braço em couro 

Y000002514 1  R$ 169,64 R$ 169,64 002.244 

004 Cadeiras fixa sem 
braço em couro 

Y000002515 1  R$ 169,64 R$ 169,64 002.244 

005 Cadeiras fixa sem 
braço em couro 

Y000002516 1  R$ 169,64 R$ 169,64 002.244 

006 Cadeiras fixa sem 
braço em couro 

Y000002517 1  R$ 169,64 R$ 169,64 002.244 

007 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002518 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

008 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002519 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

009 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002520 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

010 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002521 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

011 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002522 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

012 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002523 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

013 Mesa de trabalho 
1000x600 

Y000002524 1  R$ 178,86 R$ 178,86 002.244 

014 Armário alto em 
aço duas portas 

cinza 

Y000002525 1  R$ 475,06 R$ 475,06 002.173 

015 Armário alto em 
aço duas portas 

cinza 

Y000002526 1  R$ 475,06 R$ 475,06 002.173 

016 Gaveteiro c/ 3 
gavetas e chave 

Y000002527 1  R$ 247,53 R$ 247,53 015.909 

017 Gaveteiro c/ 3 
gavetas e chave 

Y000002528 1  R$ 247,53 R$ 247,53 015.909 

018 Ventilador de teto 
c/ luminária 

Y000002529 1  R$ 125,00 R$ 125,00 0.604 

019 Telefone sem fio Y000002530 1  R$ 103,33 R$ 103,33 02.272 

020 Bebedouro Y000002531 1  R$ 542,85 R$ 542,85 0.696 

021 Balança 
mecânica 

Y000002532 1  R$ 998,80 R$ 998,80 01.378 

022 Ar condicionado Y000002533 1  R$ 2.414,99 R$ 2.414,99 02.278 

023 Estante em aço 
cinza com seis 

pretelairas 

Y000002534 1  R$ 120,93 R$ 120,93 002.173 

024 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002501 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 

025 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002502 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 

026 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002503 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 

027 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002504 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 

028 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002505 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 
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Item Descrição 
Nº 

Patrimônio 
Qtde. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total dos 

Bens 

Nota 
Fiscal 

029 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002506 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 

030 
Cadeiras 
giratórias 

Y000002507 1  R$ 196,50 R$ 196,50 001.569 

031 
Arquivos de Aço 

c/ 04 gavetas 
Y000002508 1  R$ 370,00 R$ 370,00 001.568 

032 
Arquivos de Aço 

c/ 04 gavetas 
Y000002509 1  R$ 370,00 R$ 370,00 001.568 

033 Mesa auxíliar Y000002510 1  R$ 190,50 R$ 190,50 001.580 

034 Mesa de reunião Y000002511 1  R$ 495,00 R$ 495,00 001.579 

 
 
5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas 
  
Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base 
na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 
  
Tratando-se do monitoramento e avaliação técnica, foi identificado o nexo de 
causalidade nos relatórios de sistematização das atividades, relatório de prestação de 
constas final, listas de presença e registros fotográficos, com os documentos 
comprobatórios das despesas realizadas, são esses notas fiscais, recibos, guias de 
recolhimento de impostos e contribuições, contracheques, contratos de trabalho, 
orçamentos e extratos bancários. As despesas realizadas se correlacionam com as 
atividades no que diz respeito aos períodos de realização, quantidade e 
especificidades dos produtos. É importante destacar que a ação 4 não foi executada 
devido ao não repasse da parcela referente a essa ação. Isso se deu em consequência 
do atraso da ECOBAHIA na contratação da obra de construção do CVT- Cacau, fato 
este que atrasou toda execução do cronograma do plano de trabalho. 
Cabe ressaltar que os aspectos técnicos financeiros, em sequência, passaram pela 
análise da Coordenação financeira, que avaliou a conformidade dos documentos e o 
cumprimento das normas pertinentes.  
 
 
6.CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 
 
Após análise dos documentos referentes à prestação de contas final, foi constatado 
que o desenvolvimento do projeto pela instituição se encontrou em conformidade com 
as condições estabelecidas nas cláusulas do Termo de Colaboração.  
Passa-se à análise: 
- CLAUSULA SÉTIMA: Em conformidade. As obrigações da Administração Pública e 
da OSC, no limite das atribuições da análise técnica, foram executadas conforme o 
disposto na cláusula. 
- CLAUSULA DÉCIMA: Em conformidade. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
acompanhou e fiscalizou as atividades do projeto, inclusive com visitas técnicas in loco, 
com total liberdade para observação e orientação.  
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7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
 
A OSC executou a contrapartida em bens e serviço, conforme acordado, para o 
período, por meio da disponibilização de Coordenador Geral por 10 horas semanais 
durante o período de análise deste relatório, sendo utilizado como referência para 
cálculo o valor de R$ 15,00/hora. 
8.TRANSPARÊNCIA 
 
De acordo com o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC vem divulgando na internet e 
em locais visíveis de suas redes sociais, as ações realizadas. É mantida uma comissão 
de gestão, composta por diversas instituições locais, que tem entre suas 
responsabilidades, a de monitoramento da execução do projeto. Esta comissão foi 
formada e encontra-se atuante. 
 
 
9.  RECOMENDAÇÕES  
 
Conforme descrito nos relatórios anteriores a OSC apresentou atraso na execução das 
ações planejadas, sendo o principal atraso na contratação da obra de construção do 
CVT-Cacau, desta forma, o cronograma de execução foi comprometido e com isso não 
houve o comprimento da ação 4. Ressalto que não houve repasse financeiro para a 
execução dessa meta, por consequência não haverá devolução de valores. 
 
 
10. CONCLUSÃO 
 
De acordo com os relatórios parciais e o final de prestação de contas encaminhado 
pelo Instituto Ecobahia à SETRE, as ações previstas foram cumpridas, não sendo 
executadas apenas as ações que não receberam repasses para execução. A taxa de 
execução física do Termo de Colaboração é de 100% e de execução financeira de 
100%.  
 
 
 
11. ANEXO 
 
I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas 
 
 
 
Salvador, 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

 
________________________ 
Dayvid Souza Santos 
Coordenador da COFD 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO 

 
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

I – IDENTIFICAÇÃO:
                                                                                                                                                       

SEI nº 021.2141.2020.0003418-11 Data de Entrada do
Processo na SETRE 23/11/2020

Termo de
Colaboração
nº

013/2019

Valor do
Termo de
Colaboração
R$

638.840,85 Unidade Gestora 211010007
SESOL

Objeto

 

Implantação da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais de
Economia Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável.

 

Fonte 0331 Vigência 18/06/2019 a
18/06/2020

Prazo para
prestação de
contas

16/08/2020

Convenente Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo - ECOBAHIA

Responsável Adi Lira de Sousa

Endereço Rua Sostenes Almeida, 27                            CEP – 45.890-000

Bairro Centro Cidade Pau Brasil - BA

 

II – DOCUMENTAÇÃO:

OBRIGATÓRIA (Lei nº 13.019/14) PÁGINAS

Cópia do Termo de Colaboração e Termos Aditivos se houver; 00024534718
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Cópia do Plano de Trabalho 00024534718

Relatório de Execução Físico-Financeiro; 00024507070

Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas (ou Origens e Aplicações dos
Recursos); 00024507070

Relação de Pagamentos; 00024507070

Extrato Bancário da Conta Específica do Termo de Colaboração/ Extrato
Bancário da Aplicação Financeira 00024506830

Conciliação Bancária, quando necessária; 00024507070

Comprovação das despesas realizadas/Cotações de Preços; 00024506584
00024506733

Contratos de Prestação de Serviços; N/C

Declaração da Contrapartida (Quando Houver) N/C

Parecer ou laudo técnico da unidade responsável pela supervisão do Termo de
Colaboração, emitido por profissional habilitado, devidamente identificado; AGUARDANDO

 

OUTROS DOCUMENTOS: PÁGINAS

Histórico de Pagamento (Ordem Bancária); 00024535624

Relação de Bens Adquiridos; 00024507070

Demonstrativo de Rendimentos; 00024507070

Comprovante de recolhimento do saldo de recursos; 00024506830

Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis; 00024507070

Relatório de Atividades (se houver do Convenente) 00024507223

 

III – ASPECTO FINANCEIRO:
VALOR R$
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RECURSOS

Valor do Termo de Colaboração 638.840,85

Termo Aditivo (quando for de valor) N/C

Valor da Contrapartida (quando previsto no plano de trabalho)
(A)                          -

Valor Liberado (B) 232.768,17

Aplicação Financeira (C) 604,05

Valor a comprovar (D=A+B+C) 233.372,22

Valor Comprovado 233.372,22

Tarifas Bancárias -

Saldo a Devolver ou Comprovar 0,00

 

* PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( X ) TOTAL        (  ) PARCIAL - 1ª Parcela

 

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA:

As solicitações contidas no Ofício de diligência 048 de 2020 foram atendidas conforme documento nº  00025800213
do Processo SEI Nº 021.2141.2020.0003418-11. Sendo assim, concluímos que a prestação de contas final  encontra-
se REGULAR.

 

V – DADOS DO ANALISTA:

Nome: Carla Sant´Anna

Matrícula: 21.619.949-5

Documento assinado eletronicamente por Carla Cris�ane Gomes Santanna, Técnico Nível Médio, em 21/12/2020, às
14:41, 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 Dairson Marcilio Oliveira Carneiro, Coordenador II, em 21/12/2020, às
17:00, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00025801245 e o código
CRC 20BCBA53.

Referência: Processo nº 021.2141.2020.0003418-11 SEI nº 00025801245


