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O MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ nº 07.442.825/0001-05, situada à Rua Tristão Gonçalves, 185 — Centro, Jaguaretama
— Ceará, CEP: 63.480—000, através da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Apoio

Comunitário, neste ato representado pelo(a) Sr(a) Secretário(a) Wellington Brito Jerônimo, portador
do CPF nº 020.377.923-10, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a
Associação Comunitária Maria Antonia de Jesus, inscrita no CNPJ nº 01.908545/0001-63,com sede
no endereço Sítio Quilômetro S/Nº, Zona Rural, CEP: 63.480-000, Jaguaretama - Ceará, neste ato
representado(a) pelo(a) Sr(a): FRANCISCO VIANA PEIXOTO, inscrito(a) no CPF sob o nº: 925859573
49, residente e domiciliado no Sítio Escuminha, S/Nº, Zona Rural, CEP: 63.480—000, Jaguaretama Ceará, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, celebram o presente Termo de
Colaboração na forma e condições seguintes:
1.

FUNDAMENTO LEGAL:
O presente Termo de Colaboração é celebrado
PÚBLICO tombado sobre o número 001/2020-CH, e

I.

13.019/2014.

2.

com fundamento no CHAMAMENTO
se rege pelo disposto na Lei Federal nº

OBJETO:

parceria tem por objeto oportunizar a SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO EXECUÇÃO DO
PROGRAMA HORA DE TRATOR 2020 JUNTO AS ORGANIZAÇõES DA SOCIEDADE CIVIL
REGULARMENTE CONSTITUIDAS, REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE APOIO CONTÁBIL PARA
ENTIDADE DE CUNHO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA — CEARÁ E REALIZAÇÃO
DE CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2on.

I.

A

ESPECIFICAÇÃO:

Item 8: HORA DE TRATOR 2020 - COMUNIDADE SITIO QUILOMETRO.
Público Alvo: famílias e cidadãos de todas as faixas etárias do Município de Jaguaretama e
adjacências com estimativa de atender 38 agricultores familiares.
Objetivoszlncentivo/repasse financeiro objetivando efetuar suporte as atividades/ações do
Programa Hora de Trator 2020 que visa oferecer apoio ao setor rural no financiamento de horas de
trator extensivas aos associados da Associação Comunitária Maria Antonia de Jesus, vindo
beneficiar diretamente 38 (trinta e oito) agricultores familiares.
ESPECIFICAÇÃO:

Item
META

08

'

HORA DE

COÉGLTSAZSEZSITIO

QUILOMETRO

»,
:
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202505.

Executar o Programa Hora de Trator 2020 — Comunidade Sítio Quilômetro
Discriminação
Valor (R$)

m

HORA DE TRATOR 2020 - COMUNIDADE SITIO QUILOMETRO - PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO DE ARADAGEM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO

PROGRAMA HORA DE TRATOR, EXERCÍCIO 2020, COM USO DE
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE TRAÇÃO MECANICA, INCLUIDO TODOS OS

/
MW

CUSTOS OPERACIONAIS. CUSTOS OPERACIONAIS.
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3.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
!.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente Termo de
Colaboração, recursos no valor de R$: 4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais),
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária: Exercício 2020 Atividade

0808.206062001.2.060 Fortalecimento das Ações com Organizações da Sociedade Civil,
Classificação econômica 3350.43.00 Subvenções Sociais, com recursos ordinários.

DAS OBRIGAÇõES DOS PARCEIROS:

4.
I.

II.

sÃo OBRIGAÇÓES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a)
Fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil
por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu
conteúdo;
Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à
b)
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade da apresentação da prestação de contas
devida pela organização da sociedade civil;
C)
Realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação
da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao
d)
cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas
de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
Promover O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em
outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor,
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as
respectivas responsabilidades;
Viabilizar O acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo
encerramento.
Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos
recursos envolvidos na parceria;
J')
Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de
evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

sÃo OBRIGAÇõES DA ORGANIZAÇÃO
3)
b)
C)

DA SOCIEDADE CIVIL:

Manter escrituração contábil regular;
Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração/termo de
fomento;
Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com o s,,oder público,
contendo, nO mínimo, as informações requeridas no parágraf
,
nº 13.019/2014;
l/“j
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f)

h)

5.

'

éªmiga?;

Manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, observado
'
no art. 51 da Lei nº 13. 019/2014;
Dar livre acesso aos agentes da administração pública, do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos, às informações
relacionadas a termo de colaboração/termo de fomento, bem como aos locais de
execução do objeto;
Responder exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;
dos encargos trabalhistas,
Responder, exclusivamente, pelo pagamento
fiscais
à
e comerciais relacionados
previdenciários,
execução do objeto previsto no
termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou
subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil
em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os
danos decorrentes de restrição à sua execução;
Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sócias e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública.

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

promoverá o monitoramento e avaliação do cumprimento
do objeto da parceria, por meio de comissão instituída com essa finalidade, conforme Portaria nº
002-F/2020, de 03 de Janeiro de 2020 e nos termos da Lei nº 13.019/2014, notadamente art. 58 a

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

,

60.

5.1. O relatório técnico a que se refere o art. 59, sem prejuízo de outros elementos, deverá
conter:
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal;
documentos

comprobatórios das despesas apresentadas pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL na prestação de contas, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de
colaboração ou de termo de fomento;
Análise

dos

Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das meo-' : - e tomaram

em decorrência dessas auditorias;
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5.2. No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a
avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências
da Lei.

5.3. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas
das áreas correspondentes de atuação existente.
6.

DA MOVIMENTAÇÃOE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS:

6.1. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente
específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela
administração pública;
|.

Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,

estando

sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.

6.2. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente da administração pública.
6.3. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária.

7.

|.

Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

II.

Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica,
o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em
espécie.

DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS:

7.1. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o
ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no
termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração
econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde qu
havido
dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recurso .

yjjówv
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8.

DOS BENS REMANESCENTES:

8.1. Para fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes os de natureza permanente
adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do
objeto, mas que a ele não se incorporam.
8.2. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do
administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no
respectivo termo e na legislação vigente.
9.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

9.1.

prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período
de que trata a prestação de contas.

|.

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

II.

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento

A

das normas pertinentes.
III.

análise da prestação de contas deverá ser consideradas a verdade real e os
resultados alcançados.

IV.

A

9.2.

Na

prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o
montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e
procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de
colaboração ou de fomento.

prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma
eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.

A

9.3. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos term » . inciso IX
do art. 22 da Lei nº 13.019/2014, além dos seguintes relatórios:
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a.

relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil,
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto
e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

b.

Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de
fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua
vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas
e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

O

administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:

A

a.

Relatório de visita técnica ”in loco” realizado durante a execução da parceria;

b.

Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do
objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração
ou de fomento.

9.5. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.
|.

caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para
fins de avaliação do cumprimento do objeto,

|I.

Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá
apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento

No

do cumprimento das metas do objeto.
9.6. Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já
foram realizadas, os pareceres técnicos deverão, obrigatoriamente, mencionar:
a.

Os resultados já alcançados e seus beneficiários;

b.

Os impactos econômicos ou sociais;

c.

O

d.

A

grau de satisfação do público-alvo;

possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto
pactuado.

9.7. Os documentos disponibilizados pela entidade a administração pública municipal, desde que
possuam garantia de origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados
originais para os efeitos de prestação de contas.
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L.,º

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da présfaªéâõfde
contas, a entidade deve manter em seu arquivo dos documentos originais que
compõem a prestação de contas.

!.

9.8.

organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria ou
no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

A

|.

O

II.

A

prazo para a prestação final de contas será estabelecidos de acordo com a
complexidade do objeto da parceria.
administração pública municipal promoverá a instauração de tomada de contas
especial antes do término da parceria, ante evidência de irregularidades na execução
do objeto.

—

hipótese do item 9.8.2, o dever de prestar contas surge no momento da liberação
de recursos envolvidos na parceria.

III.

Na

9.9. O prazo para prestação de contas poderá ser prorrogados por até 30 (trinta) dias, desde que
devidamente justificado.
9.10.
A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observará os prazos previstos na Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:
a.

Aprovação da prestação de contas;

b.

Aprovação da prestação de contas com ressalvas;

c.

Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de

tomada de contas especial.
9.11.

impropriedades de que deram causa à rejeição da prestação de contas serão
registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em
consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública,
conforme definido em regulamento.
As

9.12.

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo
para organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

I.

ll

prazo referido no item 9.12 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,
prorrogável, no máximo, por igual periodo, dentro do prazo que a administração
pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de
resultados.

O

Transcorridos o prazo para saneamento da irregularidade ou da omiss"
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pe
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”o havendo

ilidade

solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da
legislação vigente.
A administração pública apreciará a
9.13.
prestação final de contas apresentada, no prazo
de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento
ou do cumprimento de
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente
por igual período.

transcurso do prazo definido nos termos do item 9.13 sem que as contas tenham
sido apreciadas:

!. O

Não significa impossibilidade de apreciação em data
posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos
que possam ter sido
I.

causados aos cofres públicos;

Nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil
ou de
seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de
mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do
prazo referido
neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

II.

9.14.

As

prestações de contas serão avaliadas:

|.

Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II.

Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

Ill.

Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a. Omissão no dever de prestar contas;
b. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano
de trabalho;
c.

Dano ao erário

decorrente de ato de festão ilegítimo ou antieconômico;

d. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
é

lª

0 Administrador

Público responde pela decisão sobre a aprovação da
prestação ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em
consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico sendo
-

permitida delegação
subdelegação.

a

autoridades

diretamente subordi
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- Quando a prestação de contas for avaliada
como irregular, após exaurida a fase recursal, se
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização
para que o
ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito
no termo de
colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será
feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo
ou fraude e não seja o
caso de restituição integral dos recursos.

10. DA VIGÉNCIA:
O presente Termo de Colaboração terá vigência
10.1.
pelo prazo de 06 (seis) meses, a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº
13.019/2014, bem como demais dispositivos legais aplicados à espécie.
A vigência da parceria poderá ser alterada
10.2.
mediante solicitação da organização da
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a administração
pública municipal em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

prorrogação de ofício da vigência do Termo de Colaboração deverá ser feita pela
Administração Pública, quando ela der causa a atraso na liberação de recursos
financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

!.

A

O plano de trabalho poderá ser revisto
10.3.
para alteração de valores ou de metas,
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

11. DA RESCISÃO

11.1.

O

E

DA DENÚNCIA:

presente Termo de Colaboração poderá ser:

I.

Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações auferindo as vantagens do tempo em que participam voluntariamente da
avença, respeitando o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a
publicidade dessa intenção;

ll.

Rescindido, independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a.

Utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b.

Inadimplemento de quaisquer cláusulas pactuadas;

c.

Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer
documento apresentado;
Tomada de Contas Especial.
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12. DAS RESPONSABILIZAÇÓES

E DAS

SANçõl-zs:

12.1.

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho
e com as normas
da Lei nº 13.019/2014, e da legislação específica, a administração
pública poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

Advertência;
Suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de
governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li.
é

lª - As sanções estabelecidas

nos incisos II e III são de competência exclusiva do Secretário
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da
penalidade.
2º - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
&

9

3ª - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração

da infração.
13. DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguaretama — Ceará
13.1.
para esclarecer as
dúvidas de interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas
administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, devendo os partícipes,
obrigatoriamente, buscarem prévia tentativa de solução administrativa, com a participação
do órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da Administração

Pública Municipal.

14. DAS DISPOSIÇÓES FINAIS:
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14.1.
Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a
foram mencionados neste instrumento.

Lei

?

Federal nº 13.019/201Ãªquê'láãjª

14.2. E por estarem cientes e acordadas as condições e cláusulas estabelecidas, as partes
firmam o presente instrumento, lavrado na Comissão Especial de Seleção de Jaguaretama,
trabalho conjunto com a Procuradoria do Municipio de Jaguaretama, em 02 (duas) via de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Jaguaretama
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Ceará, 05 de Junho de 2020.
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Wellington Brito Jerônimo
CPF nª 020.377.923- 10
Secretário Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente
e Apoio Comunitário
CPNJ Nº 07.442.825/0001-05
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Representante:

FRANCISCO VIANA PEIXOTO

CPF n91925.859.573-49
Associação Comunitária Maria Antonia de Jesus
CNPJ Nº: 01.908.545/0001-63

Testemunhas:
1ª Testemunha

%%

2ª Testemunhaíl-HQQQ
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CPF
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CPF
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