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empenho dos entes consorciados. Item 07 – apreciação do 
projeto de lei para a implantação do Sistema de Inspeção 
Municipal: neste momento, foi apresentada a minuta pa-
drão de lei para o serviço de Inspeção Regional a ser rea-
lizada pelo COINTER, sendo que a mesma será enviada 
para apreciação individual dos municípios por seus respec-
tivos procuradores, ficando o COINTER a disposição para 
eventuais diálogos decorrentes dessa situação. Item 09 – 
Planejamento Estratégico do COINTER 2019/2022: neste 
momento, foi informado por Jorge Natalli, a realização do 
Planejamento Estratégico do COINTER para os próximos 
04(quatro) anos, sendo traçadas metas a serem cumpri-
das, informou também que o mesmo ocorrerá no dia vinte 
e dois (22) de novembro de 2018, será encaminhado oficio 
aos municípios. Item 08 – Outros assuntos: neste momen-
to foi proposto a Elaboração de um cronograma básico de 
reuniões, tendo como objetivo facilitar o agendamento das 
mesmas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do 
COINTER agradeceu a presença de todos, em especial da 
Equipe do CIESP e decretou por encerrada a Assembleia às 
quinze horas e quarenta e três minutos (15h43min), e eu 
Jorge Faustino Tononi Natali, secretario designado para 
esta reunião, lavrei a presente ata que após lida e aprova-
da por todos segue assinada por mim e pelo Presidente do 
COINTER Senhor Gilson Antônio de Sales Amaro, tendo os 
demais presentes subscrito a lista de presença.

Jorge Faustino Tononi Natali – Secretario ad hoc

Gilson Antonio de Sales Amaro – Presidente do COINTER

CONTRATO 02/2018 - RETROATIVO
Publicação Nº 165248

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FOR-
TALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – COINTER

CNPJ 09.595.691/0001-98

EXTRATO DO CONTRATO – SETEMBRO 2018

CONTRATO Nº. 02/2018

CONTRATADO: FERRARI&NAAK CONTABILIDADE

OBJETO: ASSESSORIA CONTÁBIL, NA ÁREA TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIA.

CNPJ: 28.619.942/0001-71

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: COINTER: 10.122.0001.2001 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

VALOR GLOBAL: R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oi-
tenta e oito reais)

DATA: 03/09/2018

Gilson Antônio de Sales Amaro

Presidente do COINTER

Consórcio Público Rio Guandu

RESUMO DO CONTRATO 007/2018
Publicação Nº 165029

Resumo do Contrato nº 007/2018.

Contratante: Consórcio Público Rio Guandu.

Contratado: LIBIANA DAVEL MUNIZ.

Objeto: contratação da prestação de serviços de consulto-
ria em gerenciamento de processos formalizados referente 
ao Projeto Cultivar junto ao Governo Federal, na platafor-
ma SICONV – Sistema de Convênios de acordo com as es-
pecificações, quantitativos e locais de entrega constantes 
no Termo de Referência.

Valor mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Vigência: 4 (quatro) meses, a partir do dia 01 de novem-
bro de 2018.

Despesa: 3.3.90.36.06 – Outros Serviços Técnicos Profis-
sionais (PF) - Pessoa Física

Assinatura: 01 de novembro de 2018.

RESUMO DO CONTRATO 008/2018
Publicação Nº 165028

Resumo do Contrato nº 008/2018.

Contratante: Consórcio Público Rio Guandu.

Contratado HAYANA GUMS KIEFER BASÍLIO ME – AGRO-
VET

Objeto: contratação de empresa para prestação de servi-
ços de Elaboração de 30 Projetos Individuais por proprie-
dades(PIP) com ações de conservação de solo (caixa seca, 
barraginha, terraceamento e adequação de estradas ru-
rais) nos municípios de Brejetuba, Laranja da Terra e Baixo 
Guandu de acordo com as especificações, quantitativos e 
locais de entrega constantes no Termo de Referência.

Valor por projetos individuais da propriedade (PIP): R$ 
420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Valor global: 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)

Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir do dia 30 de outubro 
de 2018.

Despesa: 3.3.90.39.99– Outros Serviços de Pessoa Jurí-
dica.

Assinatura: 30 de outubro de 2018.


