
Ceará 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte 

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTARIA 

DOC. CX  : N°  19020003 
SUBEMPENHO 19020002 

CREDOR: ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 

EMPENHO 	 :04010256 
C.P.F./C.N.P.J. 	:27.853.411/0001-86 
DATA DO PAGAMENTO :19/02/2021 
(MGR, 	 :09-Secretaria Municipal de Sailde 
UNID. ORCAMENTARIA:03-Fundo Municipal de Sailde 
CLASSIFICAÇÃO 	:09 01. 10 301 1010 2.047 3.3.90.39.00 
Fonte 	CUST SUS 	T123095167 V1 	 3  842,81 

VALOR PAGO 	 R$ 3.842,81 

DESPESA COM RECURSO DE 
ENFRENTAMENTO O COVID-19 

Deolino Júni7 lbiapina 
Secretário Muni 1aI de Saude 



DEOLINO JU 
SECRETAR 

R IBIAPINA 
DE SAODE 

NOTA DE EMPENHO 04010256 
Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 	 Data: 04/01/2021 
Fundo municipal de Saóde 
Exercicio de 2021 	 Modalidade: estimativo 	la. via 

INTERESSADO 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P,J,„ 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

Unidade orçamentária 	09 01. 	Fundo municipal de Saude 
Func.programática 10 301 1010 2.047 Gerenciamento da Atenção Básica 

Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 
Fonte de recurso 	 1214210000 

Origem dos recursos.... Crédito suplementar 

Processo de compra 	 não aplicável 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

Saldo anterior 	valor empenhado 	Saldo disponível 

	

191.000,00 	 190.000,00 	 1.000,00 

Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 

Histórico..: valor que e empenha para fazer face ás despesas 
com Gerenciamento dos serviços especializados no 
planejamento das ações, 	 acompanhamento, 
fiscalização e emissão 	derelatórios 	com os 
indices dos serviços das Equipes de Atendimento ao 
Enfrentamento ao COVID-19 	(EAEC) da Secretaria 
Municipal de SaLide, 	com o intuito de apoiar o 
planejamento e a 	execução 	das 	ações 	de 
desenvolvimento das atividades para a melhoria dos 
resultados dos cuidados 	de 	prevenção 	e 
acompanhamento e tratamento da pppulaçao para o 
enfréntamento ao COVID, par 4 çumprimento das metas 
anuais pactuadas com 	o ministerio da Saóde - 
MS(Sispacto). 

Item 	Quantidade unid, adigo Especificação da despesa 
	

valor unitário 	valor total (RI) 

001 	1,0000 UNIDAD 013026 REPASSE DE PARCELA PARA 
CONTRATO DE GESTÃO 

Ail 
ZILENE RODRIGEOPMARAES 

EMPENHADOR 	11'08090 

RTURA DE DESPESA COM 
190.000 0 	190.000,00 



zILENE RODR 
EmPENHADOR 

Lims-iro do Norte, 04 de Janeiro 	de 2021. 
Autorizo 
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R ES 	 DEOLINO J 

4
108090 	 SECRETAR 
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DE SAODE 

tyrc 
C40.414L011104 

NOTA DE EMPENHO 04010256 
Ceara 	 Folha: 2 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 	 Data: 04/01/2021 
Fundo Municipal de SaLide 
Exercicio de 2021 	 Modalidade: estimativo 	la. via 

IV) 



: H.,4RAID.  

NOTA DE SUBEMPENHO 19020002 
Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 	 DATA: 19/02/2021 
Fundo municipal de sailde 
Exercicio de 2021 	 Doc.Caixa: 19020003 	la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 04010256 
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 

VALOR 	 R$ 190.000,00 
MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 09 01. 
FUNC.PROGRAMATICA 10 301 1010 2.047 

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1214210000 

Fundo municipal de Saude 
Gerenciamento da Atenção Básica 

Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Trans. SUS Bloco de manutençdo-covio-19 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

SALDO ANTERIOR 	VALOR SUBEMPENHADO 	SALDO DISPONÍVEL 

	

190.000,00 	 3.842,81 	 186.157,19 

ESPECIFICAÇÃO: 

Pagamento da NEE 04010256 emitida em 04/01/2021 

VALOR SUBEMPENHADO (R$) 

3.842,81 

Limoeiro do Norte, 19 de Fevereiro de 2021. 
Autorizo 

ZILENE RODRI 
EMPENHADOR MA 

RAES 
108090 

DEOLINO J 
SECRETA 

OR IBIAPINA 
DE SAODE 



DATA 	NOTA DE uun0 
/von MOM 

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

LIQUIDAÇÃO 

	

VALOR DA NF 	PAGAMENTO ATUAL 	NOTA FISCAL 

	

3.842,81 	3.842,81 

DECLINO JUN 
LIQUIDANTE 

IBIAPINA 

PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota 

DEOLINO JUN I 	IBIAPINA 
SECRETARIO 	SAODE 

NOTA DE PAGAMENTO 
Ceara 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 
Fundo Municipal de Saftle la. via 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

ÓRGÃO 	  09 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 09 01. 
CLASSIFICA AO 10 301 1010 2.047 
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1214210000 

Secretaria Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saude 
Gerenciamento da Atenção Básica 
Outros serv. de terc. pessoa juridica 
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N° 04010256 	VALOR DO EMPENHO 	R$ 190,000,00 	TIPO DE LICITACAO, não aplicável - 
DATA DO EMPENHO,„ 04/01/2021 	MODALIDADE,., 	estimativo 

SALDO ANTERIOR—. RS 190.000,00 	VALOR PAGO 	 RS 3.842,81 	SALDO DO EMPENHO.. RS 186.157,19 

DOCUMENTO 	DE 	CAIX À 	N° 	19020003, de 19/02/2021 

BANCO/FONTE 	 CHEyEF 	VALOR 
CEF 	 624.050-1 (FMS COSTEIO SUS) 	2309 167 	3.842,81 

MARIA JOSÉ A COSTA FREITAS 
TESOUREIRA 

Identificação do credor: 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITÃO JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 



om 
k L—t- 

D)TOCZONIM 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010211 
Ceara 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 	 DATA: 29/01/2021 
Fundo Municipal de SaLide 
Exercido de 2021 	 la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 04010256 	 VALOR 	 R$ 190.000,00 
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 	 MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 09 01. 	Fundo Municipal de Saude 
FUNC.PROGRAMATICA 10 301 1010 2.047 Gerenciamento da Atenção Básica 
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 
FONTE DE RECURSO 	 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 

DISCRIMINAÇÃO 	DE 

quantidade unidade especificação 
1,0000 UNIDAD REPASSE DE PARCELA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATO DE 

ST AO 

ITENS 

valor unitário 

3.842,81 

valor total 

3.842,81 

DADOS 	DA 	LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 3.842,81 

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro 	de 2021. 

DEOLINO JU 	R IBIAPINA 
LIQ ANTE 



F M SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE Emitente: 

0750/006/00624050-7 Conta Origem: 

IMPRIMIR 

  

FECHAR 

   

CAIXA 
Comprovante de Transferência de Valores 

via GovConta Caixa 

Conta Destino: 0750/003/00002190-6 

Nome do Destinatário: ASSOCIACAO PARA 0 DES DO VALE JA 

Valor: R$3.842,81 

Identificação da Operação: REPASSE AD Vl COVID 19 

Data de Débito: 19/02/2021 -08 : 19 :10 

Data da Operação: 19/02/2021 

Código da Operação: 230951677 

Chave de Segurança: XXXH8AY2EVVT5XJ93 

CPFs Autorizadores: 

894.841.773-87 
327.288.243-04 

Operação realizada com sucesso. 

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 
30 MINUTOS 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

EXTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO 

ESPÉCIE: Contrato de Gestão que entre si celebram o Município de Limoeiro do 
Norte, através da Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), e a Associação para o 
Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe (Ad-VJ), CNPJ sob o n.° 27.853.411/0001-86. 
OBJETO: gerenciamento dos serviços especializados no planejamento das aç'des, 
acompanhamento, fiscalização e emissão de relatórios com os indices dos serviços da 
Equipes de Atendimento ao enfrentamento ao COVID-19 (EAEC) da Secretaria 
Municipal de Saúde com intuito de apoiar o planejamento e a execução das ações de 
desenvolvimento das atividades para a melhoria dos resultados dos cuidados de 
prevenção e acompanhamento e tratamento da população para o enfi-entamento ao 
COVID, para cumprimento das metas anuais pactuadas com o Ministério da Saúde — 
MS (Sispacto), além dos indicadores do Governo do Estado do Ceará. RECURSOS 
FINANCEIROS: para o cumprimento das metas pactuadas neste instrumento, fica 
estimado o valor global de recursos orçamentários destinados A Associação para o 
Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe (Ad-VJ), no montante total de R$ 425.777,04 • 
(Quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos), 
para o período de 04 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: Secretaria Municipal de Saúde (SECSA): 09. Fundo 
Municipal de Saúde (FMS): Gestão dos Serviços de Atenção Básica de Saúde: 
0901.10.301.1010.2.047. Elemento de despesa: Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica: 3.3.90.39.00. VIGÊNCIA: com o presente Termo, o Contato de Gestão 
vigorará até 31 de dezembro de 202020. DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 
2020. ASSINAM: Deolino Júnior Ibiapina, Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), 
pelo Município de Limoeiro do Norte-CE e José Elber Coelho Santiago, Diretor-
Presidente da Associação para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. 

1) 



ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contrato de Gestão que entre si 
celebram o Município de Limoeiro do 
Norte, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, e a Associação para o 
Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe 
(Ad-VJ), na forma e condições a seguir: 

O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, inscrito 
no CNPJ sob o n.° 07.891.674/0001-72, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE (SECSA), com sede na rua Cel. Antônio Joaquim, n.° 
2121, Centro, na cidade do mesmo nome, neste ato representado pelo senhor 
Secretário Municipal de Saúde, Deolino Júnior Ibiapina, e a ASSOCIAÇÃO PARA 
0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE (Ad-VJ), inscrito no 
CNPJ sob o n.° 27.853.411/0001-86, com sede na Rua Sindulfo Chaves, n.° 2127, 
Centro, Limoeiro do Norte-CE, qualificado como Organização Social pelo Decreto n.° 
022, de 02 de junho de 2017 (D.O. Limoeiro de 02.06.17), neste ato representado pelo 
seu Diretor-Presidente, José Élber Coelho Santiago, residente e domiciliado em 
Limoeiro do Norte-CE, resolvem celebrar o presente Contrato de Gestão, mediante as 
cláusulas seguintes: 

0.,-R§PLA PRIMEIRA - DO F AMËNIO LEGAL -77- 

0 presente Contrato, cuja proposta foi previamente aprovada pelo Conselho de 
Administração Associação para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe, rege-se por 
toda a legislação aplicável, especialmente pela Lei Municipal n.° 1.077, de 13 de maio 
de 2002, sendo dispensado de licitação por força do art. 24, inciso XXIV, da Lei 
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

OBJETO E DA 

0 presente Contrato tem por objeto o gerenciamento dos serviços 
especializados no planejamento das ações, acompanhamento, fiscalização e 
emissão de relatórios com os indices dos serviços das Equipes de Enfrentamento e 
combate ao Covid 19 da Secretaria Municipal de Saúde com intuito de apoiar o 
planejamento e a execução das ações de desenvolvimento das atividades para a 
melhoria dos resultados dos cuidados de prevenção e acompanhamento e 
tratamento da população no combate ao Covid-19, para cumprimento das metas 
pactuadas com o Ministério da Saúde – MS (Sispacto), além dos indicadores do 
Governo do Estado do Ceará. 

Página id 

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro — Limoeiro do Norte — Ceará — CEP: 62930-000 
Telefone: (88) 2142-0880 I  yvvyw.limoeirodpn_orte.ce.gov.br 



ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 

Secretaria Municipal de Saúde 

Parágrafo Primeiro - Para a consecução da finalidade assinalada, este 
instrumento especifica o Plano de Trabalho a ser desenvolvido pela Ad-VJ, define as 
obrigações e responsabilidades das partes e estabelece, ainda, as condições para a 
execução, as metas a serem alcançadas e os critérios de avaliação destas mesmas 
metas, bem como os mecanismos de controle interno e externo, estabelecidos no art. 
19 da Lei Municipal n.° 1.077/2002. 

Parágrafo Segundo – E documento integrante deste instrumento o Plano 
de Trabalho referente a este contrato de gestão para o exercício de 2021, meses de 
janeiro a dezembro, composto por: 

I) Descrição do Projeto (Titulo do Projeto, Identificação do 
Objeto/Objetivo, Justificativa, Forma de Ação, Objetivo Geral e 
Especifico); 

II) Período de Execução; 
III) Metodologia; 
IV) Metas e Resultados Esperados; 
V) Motivação da Propositora; 
VI) Monitoramento e Avaliação; 
VII) Plano de Aplicação de Resultados; e 
VIII) Recursos e Forma de Desembolso. 

4.743:1317A 	.bRCE-N-II):—Tilt:IJATiiPp CONTRA:TO DE GESTAOT-7, 

A execução deste contrato dar-se-á pelo cumprimento das ações a serem 
desenvolvidas no atendimento à população do Município de Limoeiro do Norte, na 
forma das metas e objetivos constantes no Plano de Trabalho. 

arijr-ULA7—ITATÍA–:DATO:WOROP:---_ 

A) Compete à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA): 

1) aprovar o Programa de Trabalho Mensal do Contrato de Gestão, 
proposto para este contrato pela Ad-VJ e avaliado entre as partes; 

2) supervisionar, acompanhar e fiscalizar, nos termos da legislação 
pertinente, as atividades da Ad-VJ, relativas A. execução deste Contrato; 

3) cumprir o cronograma de desembolso dos recursos fmanceiros, pactuado 
com a Ad-VJ e constante deste Contrato; 

4) constituir Comissão Municipal de Avaliação das Metas e Objetivos 
propostos neste Contrato de Gestão, para efeito de análise periódica dos 
resultados alcançados com a execução contratual; 

Pagina 2 de 

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro — Limoeiro do Norte — Ceará — CEP: 62930-000 
Telefone: (88) 2142-0880 I www.lim_oeirosionortes,e,gov.br  

.0111.M. 	•••••• II IV 

• 



ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 
Secretaria Municipal de Saúde 

5) emitir parecer conclusivo ao término do Contrato, sobre o cumprimento 
das metas e a qualidade dos serviços realizados. 

B) Compete à Ad-VJ: 

A. cumprir as diretrizes do planejamento estratégico, executar a 
programação de atividades e cumprir as metas estabelecidas, tudo 
explicitado no Plano de Trabalho; 

B. elaborar e submeter A aprovação do seu Conselho de Administração e 
encaminhar A Secretaria Municipal de Saúde (SECSA) os relatórios 
gerenciais de atividades, na forma e prazos estabelecidos no Contrato; 

C. disponibilizar As entidades executoras do controle externo e interno da 
Prefeitura todas as informações necessárias ao monitoramento das Areas 
objeto do Contrato de Gestão; 

D. responsabilizar-se integralmente pela contratação, dispensa e pagamento 
do pessoal que compõe o quadro efetivo da Ad-VJ inclusive pelos 
encargos sociais incidentes, em obediência aos preceitos legais; 

E. responsabilizar-se pela contratação de serviços de terceiros, necessários 
consecução dos objetivos e metas pactuados neste Contrato; 

F. aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados em estrita 
obediência à programação de desembolso financeiro especificada no 
Plano de Trabalho; 

G. respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e economicidade. 

74,4-SULALQ. , TA,- DOS PLANÓS E fi,c5§1k:EpuRsq, FigmAyaigq§-17. 

Para o cumprimento das novas metas resultantes da programação das 

atividades e dos objetivos pactuados com a Prefeitura do Município de Limoeiro do 

Norte, através da Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), fica acertado o repasse de 

12 (doze) parcelas mensais de recursos do Município no valor individual e mensal de 
R$ 35.481,42 ( trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois o no 
valor de R$ 425.777,04 (quatrocentos e vinte cinco mil setecentos e setenta e sete reais e 
quatro centavos). 
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ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 
Secretaria Municipal de Saúde 

Parágrafo Primeiro: A alteração dos montantes constantes no caput desta 
Clausula implicará na revisão da Programação de Atividades e das metas pactuadas. 

Parágrafo Segundo: As despesas com o Contrato de Gestão correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Secretaria Municipal de Saúde (SECSA): 09 

Fundo Municipal de Saúde (FMS): Gestão dos Serviços de Atenção 
Básica de Saúde: 0901.10.301.1010.2.047 

Elemento de despesa: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica: 
3.3.90.39.00. 

Tudo de conformidade com o que preceituam o caput e § 1.0  do Art. 12 da Lei Municipal 1.077/2002. 

tiAtfgifiA-§kirTA:7:55§-1rECtiitkig'iltigk.76-g- 

Durante a execução deste contrato, os membros da Diretoria da Ad-VJ 
serão remunerados. 

Parágrafo Único: Os gastos com a remuneração e vantagens de qualquer 
natureza dos empregados do quadro efetivo da Ad-VJ não poderão ultrapassar os 
limites e critérios fixados no Plano de Trabalho. 

;tA7-quliTstt'WADATY.ÏÏLRTKP1b.ËDTMTPIAMO$1-  

A Prefeitura do Município poderá efetuar a cessão especial de servidores 
municipais da Ad-VJ com emus para a origem, a fim de facilitar a execução do 
Contrato de Gestão. 

CLAUSULT-ortAVA; "a713-Erk—s-§X.6 15-ff II-§517ii5MIRIffWA76 p, ENS PÚBLICOS 	_ 
Os bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações eventualmente 

arrolados no Plano de Trabalho ficam, desde já, cedidos Ai Ad-VJ a titulo de permissão 
de uso, cabendo ao Permissionário mantê-los em perfeito estado de conservação e 
utilizá-los exclusivamente para os fms deste Contrato de Gestão. 

Página 4 d 
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62930-000 

Telefone: (88) 2142-0880 I Www.limOeirOdQ11Orte,C_e.g0V.br 



rtAtVTAADLRE1fÇAQ DE Cd$IIrS  

Endereço: Rua Cd. Antônio Joaquim, 2121 — Centro — Limoeiro do Norte — Ceará — CEP: 62930-000 
Telefone: (88) 2142-0880 I www.limoeirodonorte.ce.gov.br  

ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 
Secretaria Municipal de Saúde 

Parágrafo Único: Com vistas ao cumprimento desta Cláusula, caberá 
entidade supervisora, que é a Secretaria Municipal de Saúde (SECSA): 

a) comunicar A Ad-VI as normas e procedimentos formais e operacionais para 
o controle do acervo patrimonial; 

b) manter, na Ad-VI, sistema informatizado para controle de bens patrimoniais 
citados no caput, dentro das normas legais vigentes e em modelos que 
facilitem o controle interno e externo; 

c) comunicar A Ad-VI, em tempo hábil, para o cumprimento, os prazos de 
realização e encaminhamento do inventário de bens móveis e imóveis; 

d) adquirir bens móveis e imóveis e, também, realizar as reformas e consertos 
que venham a ser necessários à execução deste contrato. 

041.T1§1111.-WOWATI:f5XTIKarfftiad; brstrA–Cc5M-p—ANT5"1-5A; 
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A Secretaria Municipal de Saúde (SECSA) se responsabilizará pela 
fiscalização, acompanhamento e avaliação do desempenho e resultados da Ad-VI, 
obedecidas as condições pactuadas neste Contrato de Gestão e observada a sistemática 
de avaliação constante no Plano de Trabalho. 

Parágrafo Primeiro — As atividades de fiscalização, acompanhamento e 
avaliação de que cuida o caput desta Cláusula serão executadas pela Comissão de 
Avaliação composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação, 
que será constituída e coordenada pela entidade supervisora. 

Parágrafo Segundo — A Comissão de Avaliação deverá reunir-se no 
mínimo uma vez por mês para proceder ao acompanhamento e avaliação do grau de 
alcance das metas planejadas, inclusive para analisar eventuais casos de 
redirecionamento, redefinição de indicadores de performance e ajustes orçamentários, 
cabendo-lhes também, a emissão de relatório conclusivo contendo análise critica dos 
resultados alcançados pela Ad-VI. 

Parágrafo Terceiro - Os critérios para avaliação dos resultados, a serem 
utilizados pela Comissão de Avaliação e contidos no Plano de Trabalho, elaborados 
em consonância com os indicadores de avaliação relacionados no referido Plano, 
poderão ao longo da execução do presente Contrato, ser adicionados e/ou modificados, 
observando-se sempre tal consonância. 



ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 

Secretaria Municipal de Saúde 

A Ad-Vi elaborará e apresentará A Secretaria Municipal de Sande (SECSA) 
relatórios circunstanciados mensais da execução deste Contrato, comparando as metas 
propostas com os resultados alcançados, em consonância com o Plano de Trabalho e 
acompanhados dos demonstrativos da adequada utilização dos recursos públicos, da 
avaliação e desenvolvimento do Contrato, das análises gerenciais cabíveis e do parecer 
técnico conclusivo sobre o Projeto em questão. 

Parágrafo Primeiro - A Secretaria Municipal de Sande (SECSA) poderá 
exigir, a qualquer tempo, que a Ad-Vi forneça informações complementares e 
apresente o detalhamento de tópicos constantes dos relatórios. 

Parágrafo Segundo - Caberá à Ad-Vi efetuar de forma integral, no Diário 
Oficial do Município, a publicação anual dos relatórios fmanceiros e de execução 
deste Contrato, relativos ao exercício findo, aprovados pelo seu Conselho de 
Administração. 

iCIATTSULA iift--"ERIA'fbKVI-darcIATE—DWALTERACOTSTid 
CONTRATQ... 	
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A vigência deste Contrato é a partir de 04 de janeiro de 2021 até 31 de 
dezembro de 2021, podendo ser renovado e/ou ter seu prazo dilatado, por até igual 
período, após a consecução dos objetivos estratégicos e o fiel cumprimento das metas 
do Ministério da Sande e do Estado do Ceara, bem como das avaliações favoráveis da 
Secretaria Municipal de Sande (SECSA). 

Parágrafo iTnico — A repactuação parcial ou total deste Contrato, 
formalizada mediante Termo Aditivo, 6, necessariamente, precedida de justificativa da 
Secretaria Municipal de Sande (SECSA) e poderá ocorrer para: 

I. adequação do programa de trabalho; 
II. adequação A Lei Orçamentária Anual; 
TIL ajuste das metas e revisão dos indicadores em consequência de reuniões de 

acompanhamento dos resultados obtidos; 
IV. adequação das condições contratuais As novas políticas de governo que 

possam inviabilizar a execução do Contrato nas condições originalmente 
pactuadas. 

tue§ffia DECIMA SEGUNDA b-A-khgtis-Ão—  • RAtr....5,51,015 	Tot as 
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ESTADO DO CEARA 

Município de Limoeiro do Norte 

Secretaria Municipal de Saúde 

0 presente Contrato poderá ser rescindido mediante acordo entre as partes 
ou, administrativamente, independentemente das medidas legais cabíveis, nas 
seguintes hipóteses: 

I. 

	

	se houver descumprimento, mesmo parcial, destas cláusulas, dos planos, 
dos objetivos e das metas, ou em decorrência da ma gestão, culpa grave, 
dolo ou violação da lei ou de estatuto social, por parte dos gestores da 
Ad-VJ; 
não atendimento As recomendações decorrentes da fiscalização, na forma 
da cláusula nona; 
se houver alterações no Estatuto da Ad-VJ que impliquem em 
modificações nas condições de sua qualificação como organização social 
ou na execução do presente Contrato. 

Parágrafo Primeiro - A rescisão administrativa sera precedida de Processo 
Administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Segundo No caso de rescisão administrativa, a Ad-VJ deverá, 
de imediato: 

a) devolver ao patrimônio do Município os bens, cujo uso foi permitido, de 
acordo com a Cláusula Oitava deste instrumento; 

b) prestar contas da gestão dos recursos recebidos, procedendo a apuração e A 
devolução de saldos existentes. 

IcLikijstrAJAKNKft -trilliAEDANIkiWADE- 

0 presente instrumento contratual sera publicado pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SECSA) na integra, no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias após sua assinatura. 

id:AUSUU:KELISYATKVA:ar:PAS MiZROUATNAS, 

No caso de haver paralisação das atividades da Ad-VJ, sob qualquer 
motivo, a Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, através da Secretaria 
Municipal de Saúde (SECSA), conservará a faculdade de assumir a execução do Plano 
de Trabalho estabelecido no Contrato de Gestão. 

-;c1.„Avs,akpxciNA Cifigria 7,DA:MobinCAKL05:„ 

Este Contrato de Gestic), exceto no pertinente a seu objeto, poderá ser 
modificado em qualquer das suas cláusulas e/ou disposições, mediante Termo Aditivo 
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ESTADO DO CEARA 
Município de Limoeiro do Norte 

Secretaria Municipal de Saúde 

e de comum acordo entre as partes contratantes, desde que haja interesse previamente 
manifestado por uma das partes, por escrito, em tempo habil. 

--AOSTA DECIMA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou solucionar questões que não possam ser resolvidas 
administrativamente, renunciando as partes, de logo, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as duas partes o presente 
CONTRATO em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, para os mesmos fms de direito 
e que vai assinado pelos contratantes e pelas testemunhas abaixo, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 

Limoeiro do Norte-CE, em 04 de janeiro de 2021. 

o hiniorWia ika 
Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), 
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte-CE. 

Jog-El CVe4p,._i'cli 1140, 
Presidente daAssociação para o Desenvolvimento do Vale do 

Testemunhas: 
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Associação para o Desenvolvimento 
do Vale do Jaguaribe 

PLANO DE TRABALHO PARA 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

DA - EQUIPE ENFRENTAMENTO E COMBATE 
AO COVID 19 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LIMOEIRO DO NORTE — CE 

2021 

Rua Sindulfo Chaves, 2127 - Centro - Limoeiro do Norte - CE. 
CEP: 62930 - 000 -CNPJ: 27.853.411/0001-86 



Associação para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. 

PLANO DE TRABALHO PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 
CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE 

PARTES 

DADOS DA PROPONENTE 

Nome Empresarial: Associação para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe 
(Ad-VJ) 

CNPJ.:27.853.411/0001-86 
Endereço: Rua Sindulfo Chaves n° 2127 - Centro - Limoeiro do Norte - CE 

DADOS DO ORGÃO PROPOSTO 

Nome: Secretaria Municipal de Sande 
Endereço: Rua Camilo Brasiliense, S/N - Centro - Limoeiro do Norte 

1- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 - Titulo do Projeto 

Programa de Apoio as ações do Centro de Atendimento para enfrentamento ao 
COVID-19 

2- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Elaboração do piano de trabalho, planejamento das ações, acompanhamento, 
fiscalização e emissão de relatório com os indices dos serviços do CENTRO DE 
ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 com intuito de apoiar o 
planejamento e a execução das ações de desenvolvimento das atividades para melhoria 
dos resultados dos cuidados de prevenção,acompanhamento e tratamento da população 
para o enfrentamento ao COVID-19 conforme metas pactuadas com o Ministério da 
Sande - MS, além dos indicadores do Governo do Estado do Ceara. 

2.1 - Justificativa 

0 profissional do CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO 
AO COVID-19 tem como responsabilidade identificar precocemente os casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com 
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em 
sala especifica para tal atividade; realizar a testagem da população de risco; notificar 
adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Sande e atuar em 
parceria com a equipe de vigilância local; articular com os demais níveis de atenção 
sande fluxos de referencia e contrarreferencia, considerando o disposto nos Planos de 

Rua Sindulfo Chaves, 2127 - Centro - Limoeiro do Norte - CE. 
CEP: 62930 - 000 -CNN: 27.853.411/0001-86 
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Associação para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. 
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Contingência de cada ente federativo e orientar a população sobre medidas a serem 
adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária. 

3- OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO 

3.1 - Objetivo Geral 

Contribuir para o acolhimento de pacientes com queixas relacionadas aos 
sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de risco, em conformidade 
com as diretrizes para definições de casos e tratamentos no Sistema Unico de Saúde - 
SUS. 

3.2 - Objetivo especifico 

0 modelo da estratégia, voltado ao cuidado de indivíduos com a Covid-19 são 
aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde para o 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional e 
Internacional pela Doença decorrente do Coronavirus 2019. 

3.3 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 

DE 04/01/2021 A 31/12/2021 

3.4 - METODOLOGIA 

Primeiramente deverá ser elaborada pela proponente juntamente com a equipe 
de profissionais o plano de atividade e ações complementares de acordo com 
especificidade e necessidade de cada profissional, para assumir as atividades os 
profissionais serão orientadas sobre o atendimento e procedimentos que devem ser 
adotados conforme a legislação em vigor, e passando a ser avaliado periodicamente. 

Essa avaliação mensal deverá ser apresentada logo após cada ciclo e de acordo 
com os resultados deverá ser executado um plano de ação para atingir os indices 
aceitáveis propostos pelo governo. Caso o profissional não se adeque ou não atinja 
níveis satisfatórios deverá ser avaliado individualmente ou até substituído caso não se 
obtenha sucesso nos procedimentos. 

4- METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

4.1 - Metas 
Intensificar tempestivamente a necessidade de tratamento imediato; 
Estabelecer o potencial de risco, presença de agravos A saúde ou grau de 

sofrimento; 
Estabilizar e encaminhar quando necessário, seguindo os protocolos 

relacionados ao SarsCoV-2, publicados pelo Ministério da Saúde; 
Contribuir com a humanização da atenção à saúde melhorando a qualidade de 
vida dos pacientes que necessitam de assistência; 

Rua Sindulfo Chaves, 2127 - Centro - Limoeiro do Norte - CE. 
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Possibilitar a desospitalização de pacientes em casos de internações geradas pela 
fragilidade das redes de apoio em situações de vunerabilidade social; 
Construir protocolo local do serviço de atenção h. Covid-19 com fluxograma de 
articulação dos pontos de atenção da rede para ampliar a resolutividade e a 
integralidade do cuidado. 

5- Indicadores e Resultados 

Os indicadores são apresentados pelas metas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, com as metas mensais de cada setor, onde as equipes deverão 
elaborar relatórios de desempenho de trabalho, em conformidade com os indicadores 
para que o resultado das metas seja atingido satisfatoriamente, buscando a ampliação e 
melhoria no atendimento da população. 

6- PLANO DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Os recursos oriundos do Governo Federal e Estadual e Municipal são 
depositados em contas especificas de cada serviço contemplado com esses 
financiamentos onde: Os recursos, devem ser aplicados na manutenção e 
desenvolvimento do setor, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária. 

7- VALOR DAS DESPESAS 

CUSTOS MENSAL 

DADOS  
QUANT.  DESCRIÇÃO SMARM TOTAL 

7  MEDICOS R$ 4.122,00 R$ 28.854,00 
1  PATRONAL R$ 5.770,00 R$ 5.770,80 
1  CUSTOS OPERACIONAIS R$ 856,62 R$ 856,62 

R$ 35.481,42 

7.1 - DOS RECURSOS E FORMA DE DESENBOLSO 

0 projeto será remunerado conforme a execução em 12 parcelas no valor mensal 
de R$ 35.481,42 ( trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois o 
no valor de R$ 425.777,04 (quatrocentos e vinte cinco mil setecentos e setenta e sete 
reais e quatro centavos). 

7.2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA: 

As despesas decorrentes do contrato correrão por conta das dotações 
orçamentárias abaixo especificadas, elemento de despesa n°: 3.3.90.39.00 

Rua Sindulfo Chaves, 2127 - Centro - Limoeiro do Norte - CE. 
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7.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DOTAÇÃO 0901.10.301.1010..2.047 — GESTÃO DOS SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE 

Limoeiro do Norte, 04 de janeiro de 2021 

Aprovação do plano de trabalho 

TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 

 

    

    

CPF N° 
	

CPF N° 

Rua Sindulfo Chaves, 2127 - Centro - Limoeiro do Norte - CE. 
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 Fefeitura de 

INOVACAO E TAANSPARtN.CI 

PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE 
SEC. MUN. GEST. FINAN. oRg. PLANEJAMENTO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N° 2020001230 
Razão Social 

ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUAR1BE (AD-VJ) 

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento 

00023050546 	C.N.P.J.: 27853411000186 

Localizado RUA CEL. SINDULFO CHAVES, 2127 - - - 

Bairro 

CENTRO 

CEP 

62930000 

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL 

Inscrição Contribuinte / Nome 

57544 - ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE (AD-VJ) 

Endereço 
	

Documento 

R CAPITA() JOAO EDUARDO, 2179 
	

C.N.P.J.: 27.853.411/0001-86 

JOSE SIMOES LIMOEIRO DO NORTE-CE CEP: 62930000 

No. Requerimento 
	

Natureza jurídica 
2020001230/2020 
	

Pessoa Juridica 

CERTIDÃO 

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro 
Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, 

relativo A Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou 
divida vinculada a Empresa acima. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO - SEGEF se reserva no direito de 
inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos 
seguinte endereço: https://www.limoeirodonorte.ce.gov.br  

LIMOEIRO DO NORTE-CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão 

VALIDA ATÉ: 09/03/2021 

COD. VALIDAÇÃO 2020001230 



05/02/2021 	 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA 

GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARA 

Procuradoria Geral do Estado 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais 
No 202101238157  

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa No 13 de 02/03/2001 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

Inscrição Estadual: 
************************************************************ 

CNN / CPF: 

27.853.411/0001-86 

RAZÃO SOCIAL: 

************************************************************ 

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que venham a 
ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de 
Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome 
do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, 
foi emitida esta certidão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2021 As 10:05:47 
VALIDA ATÉ 06/04/2021 

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço 
www.sefaz.ce.gov.br  

https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/certidao/emissao/certidao.asp?ca=AP6389858?8??88;3A7A7B3A5B7B8>8@857A©97B8?4?5B7B8>8©858... 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE (AD-VJ) 
CNPJ: 27.853.411/0001-86 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto A 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 20:44:42 do dia 25/10/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/04/2021. 
Código de controle da certidão: FF11.E4CD.9C26.8E15 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE (AD- 
VJ) (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.853.411/0001-86 
Certidão n°: 5004981/2021 
Expedição: 05/02/2021, As 10:03:50 
Validade: 03/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
(AD-VJ) (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
27.853.411/0001-86, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	27.853.411/0001-86 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 

Endereço: 	R CAPITA() JOAO EDUARDO 2179 / JOSE SIMOES / LIMOEIRO DO NORTE / 
CE / 62930-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:07/02/2021 a 08/03/2021 

Certificação Número: 2021020701541338672900 

Informação obtida em 15/02/2021 11:05:04 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 
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