
RELATÓRIO DE VALOR TRANSFERIDO POR CONVÊNIO

Contrato Objeto Convenente CNPJ/CPF Dt.Término Situação Financeiro TransferidoDt.Inicio Financ+Econ
Valor Total Valor Total

Transferência
Total Para Total

37.440,0074.880,0001/03/201922/08/2017 12.480,0074.880,00001  A vo
Adimplente

04.759.925/000171ASSOCIACAO JUNIOR ACHIEVEM
ENT DO ESTADO DO ESPIRITO SA
NTO

O presente termo visa a cooperação mútua, técnica
e financeira entre as partes, cujo objeto é
incentivar aos jovens a investir nos estudos,
buscando novas perspectivas de futuro,
fomentando o empreendedorismo através do
método "aprender fazendo", conforme
estabelecido no Projeto elaborado especificamente
que faz parte integrante deste instrumento
independente de transcirção.

CV.00005.17

1.922.655,002.746.650,0031/12/201927/09/2017 384.531,002.746.650,00001  A vo
Adimplente

04.297.257/000108SERV NACIONAL DE APREND 
RURALSENAR/ARES

O presente termo visa à cooperação mútua, técnica
e financeira entre as partes, cujo objeto é
Contribuir para o desenvolvimento e
fortalecimento sustentável das propriedades rurais,
por meio de indicadores de sustentabilidade em
agroecossistemas e levantamentos de gestão,
obtendo assim, informações geradas de dados reais
coletados das unidades produtivas e através destes
resultados, provocar intervenções seguras e com
foco em inovação no campo, reforçado com
aplicação de treinamentos direcionados e com
suporte de consultorias nas áreas técnicas e de
gestão, visando oportunizar melhor
aproveitamento dos recursos técnicos, econômicos,
ambientais e sociais bem como, o acesso a novos e
melhores mercados, buscando a sustentabilidade
do negócio rural, conforme estabelecido no Projeto
elaborado especificamente que faz parte integrante
deste instrumento independente de transcrição.

CV.00006.17

159.400,00228.000,0030/04/201809/11/2017 159.400,00203.800,00001  A vo
Adimplente

28.164.861/000124SIND DE PANIFICADORES DO EST 
ESP SANTO

Cooperação mútua, tecnica e financeira entre as
partes para promover o setor de panificação com
implantação de novos mix de produtos com apelo
de saudabilidade e com resgate a processo
artesanais.

CV.00010.17

31.077,3651.797,4218/08/201819/02/2018 0,0044.546,04001  A vo
Adimplente

36.363.877/000194SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
INFORMATICA DO ESTADO DO ES

Capacitação em Gestão Empresarial nas micro e
pequenas empresas do setor de tecnologia da
informação do E.S.

CV.00001.18
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Notas explicativas sobre o relatório: 

1) Este relatório apresenta os convênios ativos firmados pelo SEBRAE/ES em que o próprio SEBRAE/ES transfere recursos financeiros ao 
partícipe executor. Este relatório é emitido mensalmente; 

2) A coluna “Valor Total (Financ+Econ)” demonstra o valor total do convênio contemplando os valores financeiros e econômicos (se houver) de 
todos os partícipes previstos no convênio; 

3) A coluna “Valor Total (Financeiro)” demonstra o valor total dos recursos financeiros de todos os partícipes previstos no convênio; 
4) A coluna “Total para Transferência” demonstra o valor financeiro assumido pelo SEBRAE/ES, e previsto no convênio, para transferência ao 

partícipe executor; 
5) A coluna “Total Transferido” demonstra o valor total já transferido pelo SEBRAE/ES ao partícipe executor. 




