
• PREFEITURA MUNICIPAL 

Vttor Meireles 
Gabinete do Prefeito 

TERMO DE COLABORA<;AO N. 03/2022 

Processo de Dispensa de Chamamento Publico n. 03/2022 

Termo de colabora~ao no 03/2022 que entre si celebram o MUNICIPIO DE VITOR 
MEIRELES (SC) e a organiza~ao da sociedade civil, ASSOCIA<;AO DE SERVI<;OS 
SOCIAlS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES mediante as chiusulas e condi~oes 

seguintes: 

0 MUNICIPIO DE VITOR MEIIU:LES 

Francisco Sil vy, doJrava~~:ef';t1e:U.oltl};t!(~g~ ]~!p;prleJ$a,n1 

Sociedade Civil 
MEIRELES, pessoa 

portadora de RG n° 
Mondini, n.0 225, LJcu_uu; 

presente termo, .... u"'''-'"H_., .. uJ 

no artigo 30, inciso VI 
referida legisla<;ao, 
Municipal n° 16/2021, cotttQ't'm 

CLAUSULA 

1- 0 presente T-~u~~;

ASSOCIA<;AO DE 

juridica de direito publico, sito a Rua Santa 
Estado de Santa Catarina, inscrito 

seu Prefeito Municipal, Bento 
· e a Organiza<;ao da 
ARIOS DE VITOR 

,~ .... '-·H•'-' Greison Pianesser, 
UVJ.un .. ,uH:tUU na Rua Angelo 

uuaJ_ .. ,-"·· ... _ .• -_consoante previsao contida 

s demais dispositivos da 
...... , .... ..,. .. -·Lei 8.74211993, Decreto 

institucional da 
MEIRELES, com 

a finalidade de promover a a incendios, busca e salvamento, 
presta<;ao de socorros em casos de catastrofes, calamidades publicas e 
atendimento a resgate veicular a comunidade, conforme Plano de Trabalho. 

Paragrafo Unico- Integram e completam o presente Termo de Colabora<;ao, para todos os fins 
de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condi<;oes expressas no edital de 
Dispensa de Chamamento Publico n. 03/2022r~untamente com seus anexos e o Term de j 
Trabalho. __/, j/~ ) 

CLAUSULASEGUNDA-DOVAL~ {} • 

TW T ' t PXj't 

-- -
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Da-se como valor ao objeto ora pactuado para1a presente parceria a importancia de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) que serao transferidos para a entidade obedecendo ao seguinte cronograma de 

desembolso: 
Maio de 2022: 
Junho de 2022: 
Julho de 2022: 
Agosto de 2022: 
Setembro de 2022: 
Outubro de 2022: 
Novembro de 2022: 

R$ 8.571,42 
R$ 8.571,42 
R$ 8.571,42 
R$ 8.571,42 
R$ 8.571,42 
R$ 8.571,42 

R$ 8.571,4&; 

§ 1 o - As parcelas dos 

conformidade com o 
indicada pela org~aruz~ 
pagamento. 

§ 2° - 0 Municipio 
caso constatado .............. !' ... .. 

§ 4°- Quando a 

condicionado a cornnrm 

CLAUSULA 

§ r - 0 plano de 

narcerta serao liberadas em estrita 
eletronicamente na conta 

alguma antecipayao de 

uuL .... ., ... v da sociedade civil, 

n° 13.019/2014. 

sociais, o pagamento sera 

de cada parcela ficara 
........ .u.._.., ... u.., anterior. 

de valores ou de metas, 

§ 2° - 0 remanejamento dos recursos de que trata o panigrafo primeiro somente ocorrera 

mediante previa solicitayao, com justificativa apresentada pela organizayao da sociedade civil e 

aprovada pelo 6rgao da administrayao publica lresponsavel pela parceria. 

CLAUSULA QUARTA- DOS PAGAMENTOS- 0 municipio fara o pagament 

com o cronograma, atraves de transf.erjncia bancana para a 

Associl!l'ii<> Proponente; -t . 0 
or do 
pela 
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lfiiOrMMeireles 
Gabinete do Prefeito 

CLAUSULA QUINTA- DA PRESTACAO DE CONTAS 

§ 1 o - A contratada deveni apresentar a prestayao de contas final ate o Ultimo dia util do corrente 

ano; 

§ 2° - Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente; 

§ 3° - A prestayao de contas e todos os atosq¥e <lela decorram dar-se-ao em plataforma eletronica, 

permitindo a visualizayao por qualquermtcif#ss~; , 

§ 4 o - A prestayao de contas re~tiva l. 
mediante a analise dos do,~UIJnet:l.tO.!LI 
22 da Lei 13.019/2014, 

II) relat6rio de exe:cU<~a 
descriyao das despesas 
objeto, na hip6tese de 

§ 5° - 0 gestor emitira 

§ 6° - Para fms de 
realizadas, os 

I - os resultados ja 

III- o grau de satisfa9ao do publico-alvo; 

. ...,~.., .... """'""' civil, contendo as 
o comparativo de metas 

termo de fomento, com a 
com a execuyao do 

no plano de trabalho; 

~cucao ou que ja foram 
~ne11te, menctonar: 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das a9oes ap6s a conclusao do objeto pactuado. 

§ 7° - Os documentos incluidos pela entidadt~ na plataforma eletronica prevista no § 
clausula, desde que possuam garantia da origem e de seu signatario por certificayao digi 

considerados originais para os efeitos de ~stlu;ao de contas; 

' CJ 
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Gabinete do Prefeito 

§ go - Durante o prazo de 1 0 ( dez) anos, contado do dia util subsequente ao da presta9ao de contas, 
a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compoem a presta9ao de 

contas. 

CLAUSULA SEXTA - RECURSO FINANCEIRO - Os recursos or9amentarios necessarios 
para a execu9ao do objeto do presente Processo de Dispensa, correrao por conta do Owamento do 
Municipio de Vitor Meireles vigente. 

CLAUSULA SETIMA- DIREITOS E QBRIGA<;OES 

§ 1 o - A CONTRA TADA e responsavel, obrigartdo-se nos seguintes termos: 
, . , 

I) Iniciar a execu9ao do 

II) Comparecer em · 
contra o Municipio, 
perante a Justi9a do 
condena9ao, inclusive 

a causar a Aalmims·tra~;a 
correndo exclusivarner1t1 

judicial ou extraj ........ J'"'"u' 

Assistencia 

~'Pnfil-t';~~\f!i: empregados contra si, ou 

:""'~~"·"'"'uu._,,, .. ..., e reconhecendo 
arc~~lo com o onus de eventual 

...... ..,1\li .... ~"' que eventualmente venha 
!;;AI;,~l!fl.-4\.l.>j.J,v objeto do presente edital, 

Colabora9ao. 

§ 2° - A CONTRA TANTE e responsavel, obrigando-se nos seguintes termos: 

I - A fiscaliza9ao da parceria sera feita pela Secretaria de Assistencia Social e secretaria de 
Planejamento, cidade e Desenvolvimento Economico, atraves do gestor com as seguintes 
atribui9oes conforme preconizado no art. 61 da Lei 13.019/2014: 
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. . . ..• PREFEITURA MUNI~IPAL • 

V1tor Me1reles 
Gabinete do Prefeito 

b) lnformar ao seu superior hierarquico a existencia de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestao dos 
recursos, bern como as providencias adotadas ou que serao adotadas para sanar os problemas 
detectados; 

c) Emitir parecer tecnico conclusivo de analise da prestayao de contas fmal, com base no relat6rio 
tecnico de monitoramento e avaliayao de que trata o art. 59 da Lei 13.019/2014; 

d) Disponibilizar materiais e equip~to~~ . .Jecnol6gicos necessarios as atividades de 
monitoramento e avalia9ao. .··. · ~. : · 

II - Fica designado o Sr. Osm~:grrt 
presente Termo de co,lat,or:aca'a 

CLAUSULA 

de ~i~t~ia Social), para atuar na gestao do 
' ' ',, --~-.. 

trabalhistas movidas 
ente publico somente sera 

culposa na :fiscaliza9ao 

das faturas que verifiquem 
liquida9ao e o pagamento. 

) a fim de facilitar a 
eventual responsabilidade 

de quaisquer 
a responsabilidade 

utpfarrLentos necessarios 

CLAUSULA NONA- PRAZO - 0 prazo para execu9ao da presente parceria sera de 1 (urn) ano 
a partir da assinatura do presente termo de colabora9ao de acordo com o cronograma fisico
financeiro, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

§ 1 o - 0 prazo estabelecido na Clausula Nona deste termo contratual podera ser prorro ado nos 

termos do art. 55 da Lei 13.0ZOJ4. 1 
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lliiOiMiieireles 
Gabinete do Prefeito 

§ 2°- A contratada e obrigada a corrigir, readequar ou realinhar, as suas expensas, no total ou em 
parte, os servi<;os objeto do contrato em que se verificarem incongruencias, defeitos ou incorre<;oes 
resultantes da execu<;ao ou de mao-de-obra e rilateriais empregados de forma inadequada. 

CLAUSULA DECIMA- A CONTRATADA obriga-se a executar os servi9os mencionados na 
Clausula Primeira, segundo as metas pactuadas, fomecendo mao-de-obra, insumos, infraestrutura 
e demais elementos necessarios a sua perfeita execu<;ao. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SAN<;.OES ADMINISTRATIV AS A ENTIDADE 
(ART. 73 DA LEI 13.019) - Pela execu<;ao da parceria em desacordo com o plano de trabalho e 
com as normas desta Lei e da legi~la<;ao espedfica, aadmi:nistra9ao ap6s garantir a previa defesa, 
podeni aplicar a organiza9ao da s seguinte~ san<;oes: 

I - advertencia; 

contrato com 6rgaos e e~~~a.ltrE~s-ete'ituu'RS"m'''e'S)rel'l~s-a 
determinantes da 

que aplicou a 1-'"'J.Lal.Lua.u!itJrM:~L"' 

§1°-Assart<;o~e~.,f~~~~~~ciq®~ 

Secretario Mlun1,cilJi;lE:;:,¢i~nton:J:lej,Q 

anos de sua aplica<;ao. 

impedimenta de celebrar 
'll;IJC~o:.u\.';:) e entidades da esfera de 

•uu'"'JU.\J.l a 2 (dois) anos; 

LJLl,,, ..... ,u ou celebrar parceria ou 

~rY:It~:tl~IUaJnto perdurarem os motivos 
eal,iht<i~:a¢1 'Pt~rrunte a propria autoridade 
oq~aiJ~z~:~~ao da sociedade civil ressarcir 

o prazo da san<;ao aplicada 

· exclusiva do 

(:lQ,iliii1te~1~$$iltlictnlo respectivo processo, 
requerida ap6s 2 ( dois) 

§ 2° - As organiza9oes da sociedade civil, bern domo seus diretores, s6cios gerentes e controladores 
declarados impedidos de licitar e contratar com: a administra<;ao publica municipal, serao incluidas 
no Cadastro de Fomecedores Impedidos de Licitar e Contratar, nos termos da Lei. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada reconhece e declara expressame te a s¥a 
responsabilidade pelo atendimento das metas pactuadas, nos termos do Artigo 22 a Lei no 

13.019/2014 e demais legisla9oes, norm2 <regulamentos pertin 
condi<;oes do contrato. · . {) 

,. J 
/ 
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·. • PREFEITURA MUNICIPAL • 

lftfor Metreles 
Gabinete do Prefeito ' 

Paragrafo Unico - A Contratada e responsayel pelo fomecimento de insumos de 1 a qualidade, 
' responsabilizando-se por qualquer problema surgido na execu~ao das a~oes e trabalhos inerentes 

a execu~ao da parceria, devendo reparar de forma premente no total ou parcialmente para o born 
andamento da mesma. 

, , I - 1 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- Se, por qualquer razao, a Contratada nao acatar qua quer 
laudo, parecer ou relat6rio do gestor da parceria, podera promover ou realizar, as suas expensas, 
pericia tecnica ou contabil relativa a discordancia. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- AJ>et;!Qm. !que ~:refere a chiusula anterior somente podera 
ser levada a efeito por corpo · no minima, por 03 (tres) elementos, 
urn dos quais obrigatoriamente :mcLIC~ttlO 

CL.AUSULA Tl>T." • .,...,.~ 

quando: 
I - A vigencia da 
civil, devidamente 
minima, 30 (trinta) dias 

II - A prorroga~ao de 
antes do seu termino, 
periodo do atraso u ..... ,T>C' 

III - As alterac;oes 
administrac;ao publica, 

~ e da publicac;ao do 

CLAUSULA 
ser rescindido caso 

i 

plano de trabalho pela 

Colabora~ao podera 
e seguintes da Lei n° 
da entidade parceira e 

Paragrafo unico - Sob nenhum aspecto sera a4mitido, por parte da organiza~ao da sociedade civil 
vencedora, exce~ao de contrato nao cumprido, em face da Administrac;ao, exceto nos casas 
expressamente previstos em lei. 

CL.AUSULA DECIMA SETIMA- LEGISLA<;AO APLIC.A VEL- 0 presente Ins 
Parceria rege-se pelas disposi~oes expressas •na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 

preceitos de direito publico, aplicando-set supletivamente no ue couber, principia 
geral dos contratos e as disposi~oe de dir to privad . _ 

;-
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• PREFEITURA MUNiCIPAL 

lltfor Meireles 
Gabinete do Prefeito 

CLAUSULA DECIMA OITA VA~ CASOS OMISSOS - Os casos omissos serao resolvidos a 
luz da Lei n° 13.019/2014, e dos principios gerais de direito. 

CLAUSULA DECIMA NOVA- A execm;ao da parceria sera acompanhada e fiscalizada pela 
Secretaria de Assistencia Social e Secretaria de Planejamento, Cidade e desenvolvimento 
Economico na figura do gestor designado, ~ Comissao de Monitoramento e A valiayao que 
apontara as deficiencias verificadas, as quais deverao ser sanadas pela organizayao da sociedade 
civil contratada, devendo esta proceder as<sgrr~oes e os ajustes necessarios ao born andamento 
do presente termo. . . c , < 

CLAUSULA VIGESIMA -
expressa renfulcia a qualquer 
oriundas da execuyao do 

E por estarem justas e 
produzir os seus legais 

f~l10i cfa CQ111arca de Presidente GetUlio, com 
. / . .. " 

seja para dirimir as controversias 
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ASSOCIA~AO DE SERVI~OS SOCIAlS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES 

Bombeiros Voluntaries de Vitor Meireles 
Rua Santa Catarina,2450, Centro, Vitor Meireles- SC 
Fone: (47)3352-0211 e 33520193 

E-mail: vitormeireles@abvesc.com.br 

PLANO DE TRABALHO 

Bombeiros Voluntarios de Vitor 
Meireles 

Fundada em 28 de agosto de 2014 
CNPJ n2 21.544.442/0001-79 -lnscri~ao Estadual: lsento 

Afiliada a ABVESC- Associa~ao dos Bombeiros Voluntaries no Estado de Santa Catarina 

Afiliada a CNBV- Confedera~ao Nacional de Bombeiros Voluntaries 

Afiliada a O.B.A.- Organizat;:ao dos Bombeiros America nos 



ASSOCIA<;AO DE SERVI<;OS SOCIAlS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES 

Bombeiros Voluntaries de Vitor Meireles 
Rua Santa Catarina,2450, Centro, Vitor Meireles- SC 
Fone: (47)3352-0211 e 33520193 
E-mail: vitormeireles@abvesc.com.br 

1. IDENTIFICA<;AO 

Tftulo da Proposta: Execu~ao de servi~os de combate a incendios, busca e salvamento, presta~ao de 
socorros em casos de inunda~5es, desabamentos, catastrofes, calamidades publicas e atendimento a 
resgate veicular a comunidade. 

lnstitui~ao Proponente: Associa~ao de Servi~os Sociais Voluntaries de Vitor Meireles. 
CNPJ: 21.544.442/0001-79 
Endere~o: Rua Santa catarina, 1540, Centro 
CEP: 89.148-000 
Telefone: (47) 98423-7813 (47)98475-1639 

Responsavel pela lnstitui~ao Proponente: 
Nome: Greison Panesser 
CPF: 010.189.869-01 
RG: 4690044 
Endere~o: Rua Angelo Mondini,225 
CEP: 89.148.000 
Telefone: (47) 98423-7813 
E-mail: greisonpianesser.gp@gmail.com 

2. DESCRI<;AO DA REALIDADE OBJETO DE PARCERIA E 0 NEXO COM A ATIVIDADE/PROJETO PROPOSTO E 
COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS 

Ap6s varios incendios, acidentes de transite e a demora nos atendimentos devido a distancia e com 
a ausencia de uma Unidade de Bombeiros Estatal, em 24 de Agosto de 2014, foi institufda a "Associa~ao de 
Servi~os Sociais Voluntaries de Vitor Meireles - Bombeiros Voluntaries" nos mesmos moldes dos 
Bombeiros Voluntaries de Treze Tern Santa Catarina, lnstitui~ao esta que ja atua ha mais de 25 anos no 
nosso Estado. 

Desde sua funda~ao, em 28 de agosto de 2014, a Associa~ao vern prestando relevantes servi~os 
para a comunidade de Vitor Meireles e regiao em primeiros socorros, resgate veicular, combate a 
incendios, resgate em alturas e ribanceiras, resgates em mata, resgate em aguas e outros servi~os voltados 
a Defesa Civil e lnclusao Social, no qual varias ocorrencias atendidas, s6 no ano de 2021 foram atendidas 
132 ocorrencias. 

A Associa~ao de Servi~os Sociais Voluntaries de Vitor Meireles - Bombeiros Voluntaries e a 44a 
Unidade de Bombeiros Voluntaries filiada a ABVESC - Associa~ao dos Bombeiros Voluntaries do Estado de 
Santa Catarina e desde a funda~ao, recebe fiscaliza~ao e orienta~ao. 

Atualmente possufmos urn quartel, 01 Caminhao de Combate a lncendio, 1 vefculo UTP para 
primeira resposta, UR Unidade de resgate(AmbulanciaL alem de equipamentos para desempenhos de 
nossas atividades; 

Fun dada em 28 de agosto de 2014 

CNPJ nQ 21.544.442/0001-79 -lnscri~ao Estadual: lsento 

Afiliada a ABVESC- Associa~ao dos Bombeiros Voluntarios no Estado de Santa Catarina 
Afiliada a CNBV- Confedera~ao Nacional de Bombeiros Voluntarios 

Afiliada a O.B.A.- Organiza~ao dos Bombeiros America nos 



ASSOCIA~AO DE SERVI~OS SOCIAlS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES 

Bombeiros Voluntaries de Vitor Meireles 
Rua Santa Catarina,2450, Centro, Vitor Meireles- SC 
Fone: (47)3352-0211 e 33520193 

E-mail: vitormeireles@abvesc.com.br 

No quadro pessoal sao 20 voluntaries, mais os integrantes das Diretoria, Conselho Deliberative e 

Conselho Fiscal. 

Nessa lnstitui<;ao se mantem com recursos recebidos atraves de convenios, subven<;oes sociais, de 

doa~oes do setor privado, da comunidade e de eventos beneficentes, mas os recursos hora recebidos nao 

sao suficientes para possibilitar custeios e/ou investimentos. 

A Associa<;ao de Servi<;os Sociais Voluntaries de Vitor Meireles - Bombeiros Voluntaries e entidade 

sem fins lucrativos e conta com 07 (Seis) anos de servi~os prestados a nossa comunidade, de forma 

organizada e regulamentada beneficiando, com isso, toda a popula<;ao de Vitor Meireles, totalizando uma 

populac;ao aproximada de 6 mil habitantes e uma area de cobertura de aproximadamente 332 Km 2 e cerca 

de 600 Km de estradas em nossa jurisdi<;ao. 

3. OBJETO DA PROPOSTA 

0 presente projeto visa auxiliar a Associac;ao de Servic;os Sociais Voluntaries de Vitor Meireles 

(Bombeiros Voluntaries), na Manutenc;ao de estrutura, abastecimento e manutenc;ao dos velculos, na 
manutenc;ao de equipamentos em uso e na compra de equipamentos mais novos, com mais tecnologia, 
agilidade e capacidade de resposta em men or tempo, e tam bern auxiliara nas necessidades administrativas 
para compra de materiais e equipamentos de escrit6rio possibilitando a realizac;ao dos trabalhos 
administrativos, realizac;ao de curses, projetos, palestras entre outros, para cada vez mais e melhor 
capacitar a nossa comunidade e bombeiros para melhor atuarem em respostc; a emergencias dentro de 

!' Vitor Meireles com urn elevado nlvel tecnico e estrutura de equipamentos e velculos de qualidade e 6timo 

desempenho. 

4. A<;OES/METAS/INDICADORES 

A<;OES MET AS INDICADORES 

1.1 Atendimento Pre-hospitalar 

1.2 Combate a incendios Fichas de Atendimento 

1.3 Resgates Veiculares emergencial. 
1 Atendimento Emergencial 1.4 Resgate em Altura 

1.5 Resgates em mata Relat6rios mensais e anuais de 

1.6 Enchentes Atividades Realizadas. 

1.7 Deslizamentos 

1.8 Calamidades Publicas 

Fun dada em 28 de agosto de 2014 
CNPJ n2 21.544.442/0001-79 -lnscri~ao Estadual: lsento 

Afiliada a ABVESC- Associa~ao dos Bombeiros Voluntarios no Estado de Santa Catarina 
Afiliada a CNBV- Confedera~ao Nacional de Bombeiros Voluntarios 

Afiliada a O.B.A.- Organiza~ao dos Bombeiros America nos 



ASSOCIAc;AO DE SERVIc;OS SOCIAlS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES 

Bombeiros Voluntaries de Vitor Meireles 
Rua Santa Catarina,2450, Centro, Vitor Meireles- SC 
Fane: (47}3352-0211 e 33520193 
E-mail: vitormeireles@abvesc.com.br 

5. FORMA DE EXECU~AO DO PROJETO 

0 presente projeto sera executado gradualmente durante o anode 2028fconforme repasse mensal 

do referido termo de colabora~ao, no qual sera utilizado para manuten~ao de estrutura ffsica, telefone, 
agua, luz, produtos de limpeza, manuten~ao ou abastecimento de vefculos, seguro e licenciamento dos 
vefculos, manuten~ao de equipamentos, material para ambulancia, seguro de vida, uniformes, 

alimenta~ao, capacita~ao, material de expediente, e outros que tern por objetivos assegurar o 
cumprimento das finalidades estatutarias, e desenvolver os atendimentos emergenciais. 

A institui~ao conta como trabalho dos membros da diretoria e conselho fiscal para deliberar, 
executar, avaliar, supervisionar e aprovar as presta~5es de contas para posteriormente apresentar a 
Prefeitura municipal referente aos repasses mensais recebidos. 

6. RECURSOS HUMANOS 

Cargo Quanti Perfil Atribui~5es Trabalha Jornada Remunera~ao En cargos Natureza 

dade na OSC de da 

trabalh contrata~ao 

0 

7. PREVISAO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECU~AO DAS A~OES 

PARCELA 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

PREVISAO DE RECEITAS 

RECURSO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.571A2 

8.571A2 

8.571A2 

8.571A2 

8.571A2 

8.571A2 

8.571AS 
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MES 

Janeiro 

Fevereiro 

Mar~o 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 
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ASSOCIAc;AO DE SERVIc;OS SOCIAlS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES 

Bombeiros Voluntaries de Vitor Meireles 
Rua Santa Catarina,2450, Centro, Vitor Meireles- SC 
Fane: (47)3352-0211 e 33520193 
E-mail: vitormeireles@abvesc.com.br 

12 0,00 

ESTIMATIVA DE DESPESAS 

COD IGO DESCRI~AO 
1 Pessoal e encargos 

2 Material de consume 

3 Servi~os e manuten~ao 

4 Aquisi~ao de bens 

5 Obras e instala~5es 

7.1. CUSTOS INDIRETOS NECESSARIOS A EXECU~AO DO OBJETO 

Dezembro 

VALOR TOTAL 

0,00$ 

10.571,42 $ 

8.571,42 $ 

38.857,16 $ 

2.000,00 $ 

Os custos indiretos para a realiza~ao da execu~ao do objeto serao; Manuten~ao de estrutura flsica, 

telefone, agua, luz, produtos de limpeza, manuten~ao ou abastecimento de velculos, seguro e 

licenciamento dos velculos, manuten~ao de equipamentos, material para ambulancia, seguro de vida, 

uniformes, alimenta~ao, capacita~ao, material de expediente 

8. PRAZO DE EXECU~AO 

A~OES MET AS PERfODO (MES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 X X X X X X X X X X 

1.2 X X X X X X X X X X 
1 1.3 X X X X X X X X X X 

1.4 X X X X X X X X X X 

1.5 X X X X X X X X X X 

1.6 X X X X X X X X X X 

1.7 X X X X X X X X X X 
1.8 X X X X X X X X X X 

12 
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Presidente 

GREISON PIANESSER 
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