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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

 

     

CONTRATO Nº 06/2021

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
06/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO – MAPA, E A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA,
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
RELACIONADOS A ARRECADAÇÃO E GESTÃO
DOS RECURSOS DO FUNDO GARANTIA-
SAFRA.

 

A União Federal, por intermédio do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO – MAPA, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “D”, Edi�cio Sede, em Brasília-DF,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0011-05, doravante denominado CONTRATANTE, representado
neste ato pelo Sr. IVAN JOSÉ BERARDINELLI, Diretor Subs�tuto do Departamento de Administração da
Secretaria-Execu�va, nomeado pela Portaria n.º 2.511, de 23 de julho de 2019, publicada no DOU de 25 de
julho de 2019, e competência delegada pelas Portarias n.º 3.777, de 26 de dezembro de 2019, e n.º 913, de
14 de abril de 2020, publicada no DOU de 15 de abril de 2020, brasileiro, portador da Carteira de Iden�dade
n.º 238061 INI/DF, CPF 076.187.781-91, e, de outro lado, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ins�tuição
financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo
Decreto Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, e cons�tuída pelo Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970,
regida pelo Estatuto aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14.12.2017, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, neste ato
representada pela Sra. CÍNTIA LIMA TEIXEIRA DE CASTRO, brasileira, portadora da iden�dade RG n.º
111216958-DETRAN-DIC/RJ, inscrita no CPF n.º 093.889.327-06, nomeada conforme Procuração lavrada em
notas do Prot: 432760, no Livro 3389-P, folha nº 600, outorgado a par�r de 25/04/2019, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato de prestação de serviços em conformidade com o que consta no Processo
Administra�vo nº 21000.072032/2020-39, referente à Dispensa de Licitação nº 16/2020, com fundamento
nos moldes da inteligência do art. 24, VIII, e correlatos da Lei nº 8.666/1993, sendo regido pelas seguintes
cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução operacional do Garan�a-Safra, ins�tuído pela
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, alterado pelas Leis nº 10.700, 11.775 e 12.766, de 09/07/2003,
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17/09/2008 e 27/12/2012, respec�vamente, pela CONTRATADA, mediante a prestação de serviços de
arrecadação e gestão financeira dos recursos do Fundo de Garan�a Safra.

Parágrafo Único – O Garan�a-Safra compreende o Bene�cio Garan�a-Safra, pago aos
agricultores familiares que aderiram ao Programa e �verem perda maior ou igual a 50% (cinquenta por
cento) da safra em razão do fenômeno da es�agem ou excesso hídrico, e o Fundo Garan�a-Safra – FGS, que
congrega os recursos necessários à execução do Programa, abrangendo os serviços de gestão financeira e
arrecadação de valores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROJETO BÁSICO E DA VINCULAÇÃO

O Projeto Básico contém o detalhamento dos serviços a serem prestados, prazos e etapas de
execução, seus respec�vos cronogramas e seus modelos operacionais.

§ 1º – O Projeto Básico poderá ser revisto total ou parcialmente, de comum acordo entre
o CONTRATANTE e a CONTRATADA, sempre que uma das partes julgar necessário, podendo estas revisões
acarretar ajustes nos preços/tarifas pactuados, observados os termos do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

§ 2º – São partes integrantes deste Contrato, como se nele es�vessem transcritos, o Projeto
Básico, o Termo de Dispensa de Licitação nº (número), bem como a proposta apresentada
pela CONTRATADA e demais peças que cons�tuem o Processo nº (número).

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste Contrato será executado indiretamente, sob o regime de empreitada por preço
global.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

São considerados serviços complementares aqueles que, pela sua essencialidade ou pelo seu
caráter emergencial, devidamente jus�ficado, sejam imprescindíveis ao cumprimento das ações que constam
do Projeto Básico, e não tenham sido inicialmente previstos.

Parágrafo Único – Os serviços definidos no caput serão solicitados formalmente
pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, que deverá apresentar proposta específica para a sua realização, assim
como o prazo de realização, o valor dos serviços e a forma de pagamento, observados os limites legais
previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, sendo a contratação efetuada mediante a formalização do respec�vo
Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações do CONTRATANTE

I - estabelecer as diretrizes, regras e responsabilidades referentes à operacionalização do
Programa Garan�a-Safra e regulamentá-las de acordo com a legislação vigente;

II - prestar à CONTRATADA as informações necessárias à boa execução das a�vidades
contratadas e à operacionalização dos serviços objeto deste contrato, conforme procedimentos, prazos
e leiautes estabelecidos no Projeto Básico;

III - designar, formalmente, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, representantes para
gerenciar este contrato;

IV - acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, orientando, dirimindo dúvidas
quando necessário, emi�ndo parecer quanto ao seu cumprimento e à qualidade dos serviços prestados;
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V - indicar formalmente técnicos que poderão ter acesso à documentação per�nente ao
objeto deste Contrato, para o adequado acompanhamento e fiscalização dos serviços;

VI - supervisionar a execução dos serviços prestados;

VII - estabelecer, em conjunto com a CAIXA, cronograma para definição das a�vidades
inerentes aos processos do Programa Garan�a-Safra;

VIII - comunicar à CONTRATADA, com a antecedência necessária, a disponibilização de
atos norma�vos inerentes ao Programa Garan�a-Safra, bem como as alterações e atualizações ocorridas
em suas diretrizes, que exijam adequação dos processos operacionais;

IX - cumprir o cronograma de a�vidades estabelecido entre as partes;

X - comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou anormalidades
de que venha a ter conhecimento nos processos sob sua gestão;

XI - conferir e atestar as faturas pelos serviços prestados, efetuando as glosas dos valores,
se for o caso, e informar à CONTRATADA os mo�vos;

XII - pronunciar-se sobre quaisquer irregularidades ou anormalidades apontadas
pela CONTRATADA;

XIII- definir os relatórios, e respec�vos leiautes, que serão disponibilizados
pela CONTRATADA;

XIV- esclarecer à CONTRATADA sobre os assuntos não previstos nas normas e nos
critérios estabelecidos para funcionamento do Programa Garan�a-Safra;

XV - propiciar, por meio de sistema informa�zado sob sua gestão, a geração dos
documentos de arrecadação dos agricultores com código de barras pelas Prefeituras Municipais, o qual
deverá seguir o padrão FEBRABAN, iden�ficando o município de inscrição pelo código IBGE, o convênio
com a CONTRATADA e o agricultor pelo CPF, conforme definição constante do Projeto Básico;

XVI- acompanhar a execução da gestão financeira do Programa Garan�a-Safra e avaliar as
ações desenvolvidas e os resultados ob�dos, sem prejuízo das obrigações e responsabilidades
da CONTRATADA;

XVII - monitorar e avaliar os procedimentos u�lizados na execução do Programa Garan�a-
Safra, promovendo os ajustes que se façam necessários;

XVIII - estabelecer cronograma �sico-financeiro para execução dos serviços objeto deste
Contrato;

XIX - disponibilizar os recursos financeiros necessários referentes aos aportes da União
para o Programa Garan�a-Safra;

XX - efetuar a programação orçamentária e financeira do Programa Garan�a-Safra;

XXI - realizar auditoria nas ações financeiras do Fundo Garan�a-Safra;

XXII - apurar as denúncias de irregularidades ou anormalidades em qualquer das ações
do Programa Garan�a-Safra;

XXIII - cumprir o estabelecido no Projeto Básico;

XXIV - adotar providências com vistas à tomada de contas especial, quando o resultado
do acompanhamento e avaliação das ações assim indicar;

XXV - adotar os procedimentos necessários à recuperação, para o FGS, dos valores
despendidos que venham a ser considerados pagamentos indevidos;



15/01/2021 SEI/MAPA - 13387837 - Contrato

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24935996&i… 4/11

XXVI - examinar e aprovar, se for o caso, os relatórios de acompanhamento financeiro
elaborados pela CONTRATADA;

XXVII - remunerar a contratada pela prestação dos serviços previstos neste contrato, nos
prazos e condições ajustados;

XXVIII - dispor de infraestrutura tecnológica necessária para transmissão/recepção dos
arquivos do Programa Garan�a-Safra.

 

São obrigações da CONTRATADA:

I - implementar as diretrizes necessárias à operacionalização do Programa Garan�a-Safra,
bem como as respec�vas regulamentações definidas pelo CONTRATANTE;

II - operar os processos de arrecadação e de gestão financeira dos recursos do FGS, nos
prazos e condições estabelecidas neste Contrato;

III - designar, formalmente, preposto para representá-la na execução deste contrato, nos
termos do ar�go 68 da Lei nº 8.666/93;

IV - cumprir e fazer cumprir a legislação do Programa Garan�a-Safra, bem como outras
normas afins;

IV - cumprir o cronograma de a�vidades estabelecido entre as partes;

VI - prestar ao CONTRATANTE informações necessárias à boa execução das a�vidades
contratadas;

VII - disponibilizar ao CONTRATANTE livre acesso a toda e qualquer documentação e
processo per�nentes ao objeto deste contrato, e proporcionar ao CONTRATANTE condições para o
adequado acompanhamento e supervisão dos serviços, conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93;

VIII - facultar a técnicos formalmente indicados pelo CONTRATANTE acesso à
documentação per�nente ao objeto deste contrato, conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93;

IX - Comunicar de imediato ao CONTRATANTE qualquer irregularidade ou anormalidade
que venha a conhecer nos processos sob sua gestão;

X -Pronunciar-se sobre as irregularidades ou anormalidades apontadas
pelo CONTRATANTE;

XI - manter, durante a vigência deste Contrato, as mesmas condições de habilitação e
qualificação apresentadas quando de sua celebração;

XII - receber valores da arrecadação em qualquer canal de atendimento da CAIXA –
correspondentes bancários, casas lotéricas, Internet, salas de autoatendimento e rede de agências;

XIII - apurar o valor das contrapar�das dos municípios e dos Estados, para geração dos
respec�vos documentos de arrecadação;

XIV - emi�r os documentos de arrecadação com código de barras para recolhimento das
contrapar�das dos municípios e dos Estados e enviá-los aos respec�vos entes;

XV - Controlar a quitação e iden�ficação da contribuição financeira dos agricultores,
municípios e estados que aderirem ao Programa Garan�a-Safra;

XVI - centralizar, manter e controlar os recursos do Programa Garan�a-Safra em conta
específica;

XVII - dispor de infraestrutura de comunicação e processamento de dados compa�vel
com as demandas e necessidades do Programa Garan�a-Safra em termos de acessibilidade, segurança,
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velocidade de transmissão e processamento de dados, e capacidade de armazenamento de
informações;

XVIII - pra�car todos os atos de gestão financeira, como prestar contas dos recursos
geridos, observadas as legislações per�nentes e as orientações da Secretaria Federal de Controle
Interno da Presidência da República – SFC;

XIX - acompanhar, monitorar e avaliar a correta movimentação dos aportes dos
Municípios, dos Estados e da União, das atualizações monetárias dos recursos do Fundo e disponibilizar
informações financeiras  ao CONTRATANTE;

XX - Apresentar ao CONTRATANTE relatório financeiro do exercício anterior, contendo a
consolidação dos Relatórios Gerenciais Mensais, para fins de prestação de contas dos serviços
prestados;

XXI - disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que houver movimentação, arquivo
contendo extratos com a posição diária do FGS;

XXII - propor e implementar, com a concordância do CONTRATANTE, ajustes necessários
ao aprimoramento, à segurança e à o�mização da operacionalização do Programa Garan�a-Safra, na
forma do presente contrato;

XXIII - controlar a inadimplência dos Municípios e dos Estados, no�ficando-os (indicar a
temporalidade da regularização: mensal, bimestral, trimestral, etc), em sendo o caso, para que
regularizem os seus aportes;

XXIV - disponibilizar acesso, pelo CONTRATANTE, às informações necessárias ao
gerenciamento e acompanhamento do Programa Garan�a-Safra;

XXV - cumprir o estabelecido no Projeto Básico;

XXVI - apresentar ao CONTRATANTE, mensalmente, a fatura correspondente à execução
dos serviços, conforme preço ajustado e condições estabelecidas neste Contrato, a qual será
acompanhada do respec�vo Relatório Gerencial Mensal;

XXVII - no�ficar o CONTRATANTE, caso os recursos a serem transferidos revelarem-se
insuficientes para os pagamentos dos bene�cios do Garan�a-Safra;

XXVIII - encaminhar ao CONTRATANTE os relatórios citados no Projeto Básico, visando o
acompanhamento e controle das ações previstas neste Contrato;

XXIX - prestar os esclarecimentos solicitados e atender as recomendações formalizadas,
observada a integridade deste contrato e seus respec�vos adi�vos e acessórios;

XXX - prestar os esclarecimentos necessários à operação do Programa Garan�a-Safra aos
agricultores, municípios e estados que aderirem, conforme o Projeto Básico.

XXXI - Manter, durante a vigência deste Contrato, a regularidade trabalhista, a ser
comprovada mediante Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT).

 

CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FGS

Parágrafo Único – A CONTRATADA remunerará as disponibilidades do FGS pela taxa mensal
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, correspondente a taxa Selic média diária
acumulada durante o mês de referência, na forma do §1º do art. 7º da Lei 10.420, de 10/04/2002, e suas
alterações. A apropriação será realizada até o 5º (quinto) dia ú�l de cada mês subsequente ao de referência.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
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Os recursos necessários ao pagamento do bene�cio Garan�a-Safra serão apurados
pela CONTRATANTE, de acordo com a necessidade de pagamento de bene�cios conforme calendário
estabelecido no Projeto Básico e verificará se a disponibilidade financeira do Fundo Garan�a-Safra é
suficiente para o respec�vo pagamento.

§ 1º – Caso a disponibilidade financeira do Fundo Garan�a-Safra seja insuficiente para o
pagamento do bene�cio, o CONTRATANTE providenciará a complementação do valor, com antecedência
mínima de até o 3º (terceiro) dia ú�l anterior à data prevista para início do pagamento, conforme a dotação
orçamentária da União para o Programa.

§ 2º – A CONTRATANTE informará à CONTRATADA, até o prazo citado no Parágrafo anterior, o
valor necessário ao pagamento dos bene�cios Garan�a-Safra.

§ 3º – A CONTRATADA fica autorizada a debitar do Fundo Garan�a-Safra o valor necessário ao
pagamento dos bene�cios e creditá-los à ins�tuição financeira que efetuará o pagamento dos bene�cios,
com antecedência mínima de até o 2º (segundo) dia ú�l anterior à data prevista para início dos pagamentos.

§ 4º – Caso a disponibilidade financeira do Fundo Garan�a-Safra, na data citada no Parágrafo
anterior, seja inferior a 100% do valor necessário ao pagamento dos bene�cios, a CONTRATADA não efetuará
o repasse do valor.

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS E DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os preços dos serviços ora contratados, rela�vos às a�vidades necessárias à operacionalização
do Garan�a-Safra, constam a seguir:

I) GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO GARANTIA SAFRA: R$  1.800.000,00 (um milhão e
oitocentos mil reais) com incidência

mensal.

II) ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SAFRISTAS: R$ 4.788.000,00 (quatro
milhões, setecentos e oitenta e oito mil reais) por documento arrecadado de agricultores, municípios ou
Estados.

III) ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS: R$ 52.200,00 (Cinquenta e
dois mil e duzentos reais).

III) REEMISSÃO DE BOLETOS PARA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
MUNICÍPIOS: R$ 10.875,00 (dez mil e oitocentos e setenta e cinco reais).  

IV) REEMISSÃO DE BOLETOS PARA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
MUNICIPAIS: R$ 10.875,00 (dez mil oitocentos e setenta e cinco reais)

V) DEVOLUÇÃO, A AGRICULTORES OU MUNICÍPIOS, DE VALORES ARRECADADOS EM
DUPLICIDADE, FORA DO PRAZO, E/OU VALOR DIFERENTE: R$ 6.000,00 (seis mil reais) por recebimento
de devolução de pagamento indevido.

VI) NOTIFICAÇÕES PRA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AOS SAFRISTAS: R$ 405.200,00
(quatrocentos e cinco mil e duzentos reais).

VII) RESTITUIÇÃO AO FUNDO DOS BENEFÍCIOS REEBIDOS INDEVIDAMENTE PELOS
AGRICULTORES R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)

§ 1º Havendo variação dos componentes dos custos dos serviços contratados,
devidamente jus�ficada, que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá
a CONTRATADA solicitar a revisão dos preços fixados.

§ 2º – Na ocorrência de redução de custo real, advindo da adoção de novas tecnologias,
ganho de escala, supressão de a�vidades, mudanças de ro�nas e outros fatores, a redução será
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repassada ao preço respec�vo, mediante a formalização de Termo Adi�vo.

§ 3º – O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento dos serviços prestados em até 30
(trinta) dias corridos após o recebimento do documento de cobrança pela CONTRATADA.

§ 4º – Na hipótese de intempes�vidade do pagamento previsto na Clausula Oitava, sob
responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os valores devidos serão
reajustados pela do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, correspondente a taxa Selic
média diária acumulada durante o mês de referência, na forma do §1º do art. 7º da Lei 10.420, de
10/04/2002, e suas alterações.

 

CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O CONTRATANTE efetuará o pagamento pela prestação dos serviços, por meio de Ordem
Bancária – OB.

§ 1º - A remuneração pelo serviço de gestão financeira do FGS será faturada mediante a
apresentação, pela CONTRATADA, de Relatório Gerencial Mensal, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês
subsequente ao da prestação dos serviços, os quais deverão ser devidamente atestados e homologados
pelo CONTRATANTE, após a apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA.

§ 2º – Os serviços que, comprovadamente, forem considerados não executados ou executados
inadequadamente serão excluídos do valor inicialmente apresentado, não obstando o pagamento dos itens
não glosados, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

§  3º – O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento dos serviços prestados até 30 dias
corridos após a apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA.

§  4º – Os itens glosados após a sua reapresentação e aceitação do CONTRATANTE serão pagos
na forma prevista no caput desta Cláusula.

§  5º – As despesas provenientes da execução de serviços complementares, serão objeto de
fatura específica na forma do caput e parágrafos anteriores.

§ 6º – No ato do pagamento dos valores tarifários, será procedida, pelo CONTRATANTE, a
retenção de tributos e contribuições, nos termos da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Lei nº 9.718,
de 27 de novembro de 1998, bem como das normas baixadas pela Secretaria da Receita Federal, em função
do disposto nesse mesmo diploma legal.

§ 7º – No ato do pagamento das tarifas, o CONTRATANTE deverá repassar
à CONTRATADA cópia das ordens bancárias e do comprovante do recolhimento dos tributos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, periodicamente, as seguintes informações:

I – mensalmente, o Relatório Gerencial referente ao mês anterior, em uma via original e uma
eletrônica;

II – anualmente, no mês de março, Relatório Gerencial contendo a consolidação dos Relatórios
Gerenciais Mensais, conforme legislação emi�da pelos órgãos de controle, além de uma via em meio
eletrônico;

III – semanalmente, relatório referente aos boletos de devolução de bene�cios pagos
indevidamente, informando os beneficiários que quitaram os boletos, os que receberam a no�ficação e os
que não foram encontrados.
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IV – semanalmente, situação das arrecadações de agricultores, municípios e estados ao Fundo
Garan�a-Safra, com informação analí�ca da movimentação diária.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR

O valor total es�mado para execução dos serviços objeto deste contrato é de e R$
7.076.675,00 (sete milhões, setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais) para o período de 12 (doze)
meses.

Parágrafo Único – Caso o valor es�mado seja insuficiente, a CONTRATADA deverá comunicar a
ocorrência ao CONTRATANTE, no prazo mínimo de 10 (dez) dias, que, em confirmando a insuficiência,
providenciará, em tempo hábil, a complementação dos recursos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução deste Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho:
10.71104.28.846.0911.00M4, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recursos 100, à conta dos recursos
consignados no Orçamento Geral da União, em nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Parágrafo Único – Para cobertura das despesas rela�vas ao exercício 2021, será emi�da a Nota
de Empenho.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO

Para os fins do art. 67, caput, da Lei n.º 8.666/93, como requisito prévio à execução dos
serviços, será designado formalmente, de comum acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, que são
parte deste, um Gestor do Contrato para acompanhar e fiscalizar sua execução.

§ 1º – Toda interlocução entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada por
intermédio dos Gestores do Contrato, que, para os efeitos deste Contrato, terão as atribuições definidas nos
parágrafos 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

§ 2º – A Gerência do Contrato poderá, a qualquer momento, conforme julgar necessário,
convocar reuniões entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA para dirimir dúvidas quanto à execução dos
serviços.

§ 3º – Para os efeitos deste Contrato, consideram-se atribuições do preposto
da CONTRATADA o acompanhamento da execução dos serviços contratados, conforme previsto no art. 68 da
Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

A inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato, por qualquer das partes,
sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA às penalidades previstas nesta Cláusula, desde já ressalvadas as
circunstâncias advindas de caso fortuito ou de força maior.

§ 1º – Na hipótese de intempes�vidade de pagamentos ou de repasse de compromissos
financeiros entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, os valores devidos estarão sujeitos à atualização pela
variação da taxa extramercado do Banco Central ou outro índice que venha a subs�tuí-la, e demais
cominações legais cabíveis, independentemente de no�ficação, excetuando-se desse encargo aqueles
correspondentes às exclusões aludidas nos parágrafos anteriores, desde o vencimento do compromisso
financeiro até a data de efe�vo pagamento e/ou repasse.
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§ 2º – Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, atraso nas transferências de
recursos, erros de execução, demora na execução dos serviços, não apresentação dos relatórios previstos no
Projeto Básico, o CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, garan�da a prévia defesa, as seguintes sanções:

I - advertência por escrito;

II - multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, aplicável até o quinto dia, calculada sobre o
valor global do Contrato, comunicado oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do Contrato a par�r do 6º dia, o que
ensejará a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - suspensão temporária do direito de par�cipar de licitações e contratar com
o CONTRANTE, por um período não superior a dois anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.

§ 3º – As multas serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.

§ 4º – As sanções previstas, nos incisos I, II, III IV e V, facultada a defesa prévia do interessado
no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 5º – A multa aplicada após regular processo administra�vo será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 6º – A sanção estabelecida na alínea “e” é de competência exclusiva do CONTRATANTE,
facultada a defesa do interessado no respec�vo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

§ 7º – Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços
advier de caso fortuito ou mo�vo de força maior.

§ 8º – Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da no�ficação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito,
nos termos do ar�go 109 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a par�r do dia 05 de janeiro
de 2021, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, até o limite
de 60 (sessenta meses), mediante Termo Adi�vo, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 57 da
Lei no 8.666/93.

Parágrafo Único – As alterações que se fizerem necessárias, exceto quanto ao Objeto, serão
processadas mediante assinatura de Termo Adi�vo e correrão por acordo entre as partes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, no interesse das partes, ou pelo
não cumprimento das cláusulas e/ou condições, observado o disposto nos ar�gos de 77 a 80 da Lei no
8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial ou daquelas dispostas nos art. 86 a 88
do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas
Contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, suple�vamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em resumo, no Diário Oficial da União, nos termos do
parágrafo único da art. 61 da Lei no 8.666/93, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente ao de sua
vigência, devendo ocorrer à conta do CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir eventuais
dúvidas ou li�gios decorrentes da execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Cons�tuição Federal.

 

E assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e, em conjunto com as testemunhas
abaixo, assinam o presente Termo de Contrato, nos termos do Decreto nº 8.539/2015, para que produza seus
efeitos jurídicos.

 

 

 

 IVAN JOSÉ BERARDINELLI
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

 
 

                    
CÍNTIA LIMA TEIXEIRA DE CASTRO
Caixa Econômica Federal -– CAIXA

CONTRATANTE CONTRATADA

 

 

TESTEMUNHAS:

1) NOME: LEONARDO DANTAS DE ARAUJO

     MATRÍCULA SIAPE Nº: 2181057

 

2) NOME: LARISSA TIMO ALMEIDA                                                             

     MATRÍCULA SIAPE Nº: 1740815

 

Documento assinado eletronicamente por CINTIA LIMA TEIXEIRA DE CASTRO, Usuário Externo, em
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04/01/2021, às 21:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN JOSE BERARDINELLI, Diretor de Administração -
Subs�tuto, em 04/01/2021, às 21:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO DANTAS DE ARAUJO, Testemunha, em
04/01/2021, às 21:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Timo Almeida, Testemunha, em 05/01/2021, às 08:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13387837 e o
código CRC D48AAE80.

Referência: Processo nº 21000.072032/2020-39  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021011500005
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 21000.022279/2018-90.

Pregão. Nº 35/2018. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E
FIN./DA/MAPA. Contratado: 18.904.963/0001-85 - DIEGO F.GUTIERREZ. Objeto: Prorrogação
da vigência do contrato nº 06/2020, celebrado em 29/01/2020, por mais 12 (doze) meses,
com fulcro no inciso ii, do art. 57, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na cláusula
segunda (vigência) do contrato originário.. Vigência: 29/01/2021 a 29/01/2022. Valor Total:
R$ 501.000,00. Data de Assinatura: 13/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 21000.022279/2018-90.

Pregão. Nº 35/2018. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E
FIN./DA/MAPA. Contratado: 10.455.201/0001-37 - CANIL CARAIBAS LTDA. Objeto:
Prorrogação da vigência do contrato nº 01/2019, celebrado em 08/02/2019, por mais 12
(doze) meses, com fulcro no inciso ii, do art. 57, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e na cláusula segunda (vigência) do contrato originário.. Vigência: 08/02/2021 a
08/02/2022. Valor Total: R$ 326.898,74. Data de Assinatura: 13/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Número do Contrato: 27/2018.
Nº Processo: 21000.006727/2018-16.

Pregão. Nº 14/2018. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E
FIN./DA/MAPA. Contratado: 38.036.000/0001-14 - JME SERVICOS INTEGRADOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Ajustar, excepcionalmente, de 1º de abril de 2020 até 30
de junho de 2020, com fulcro no § 5º, do art. 65, da lei nº 8.666/1993, os valores
contratuais à redução dos percentuais das alíquotas referentes às contribuições aos
serviços sociais autônomos, promovida pela medida provisória n° 932, de 31 de março de
2020, observados os efeitos financeiros relativos às competências determinadas pela lei nº
14.025, de 14 de julho de 2020. O valor mensal do Contrato fica alterado para R$
24.224,30, entre 01/04/2020 a 30/06/2020. Data de Assinatura: 06/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 21000.022279/2018-90.

Pregão. Nº 35/2018. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E
FIN./DA/MAPA. Contratado: 10.455.201/0001-37 - CANIL CARAIBAS LTDA. Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato nº 01/2019, celebrado em 08/02/2019, por mais 12
(doze) meses, com fulcro no inciso II, do art. 57, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e na Cláusula Segunda (Vigência) do Contrato Originário. Vigência: 08/02/2021 a
08/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 326.898,74. Data de Assinatura:
13/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 130005

Número do Contrato: 5/2020.
Nº Processo: 21000.022279/2018-90.

Pregão. Nº 35/2018. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO. Contratado: 10.455.201/0001-37 - CANIL CARAIBAS LTDA. Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato nº 05/2020, celebrado em 29/01/2020, por mais 12
(doze) meses, com fulcro no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e na Cláusula Segunda (Vigência) do Contrato originário. Vigência: 29/01/2021 a
29/01/2022. Valor Total: R$ 616.100,00. Data de Assinatura: 13/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 130005

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 21000.066798/2019-41.

Pregão. Nº 22/2019. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO. Contratado: 08.733.698/0001-66 - SONDA PROCWORK INFORMATICA
LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência do Contrato nº 04/2020, celebrado em 17/01/2020,
por mais 12 (doze) meses, em conformidade com o inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e com a Cláusula Segunda (Vigência) do Contrato originário.
Vigência: 22/01/2021 a 22/01/2022. Valor Total: R$ 10.957.022,68. Data de Assinatura:
12/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Número do Contrato: 6/2017.
Nº Processo: 21000.000168/2016-61.

Pregão. Nº 12/2016. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E
FIN./DA/MAPA. Contratado: 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE
DUPLICADORES EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 06/2017, celebrado
em 16/03/2017, por mais 12 (doze) meses, com fulcro no inciso ii do art. 57 da lei nº
8.666/1993 e na cláusula segunda (vigência) do contrato originário.. Vigência: 2021-03-16
a 16/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.085.000,00. Data de Assinatura:
11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Número do Contrato: 7/2020.
Nº Processo: 21000.022279/2018-90.

Pregão. Nº 35/2018. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E
FIN./DA/MAPA. Contratado: 01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL CLINICA VETERINARIA LTDA.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 07/2020, celebrado em 29/01/2020, por
mais 12 (doze) meses, com fulcro no inciso ii, do art. 57, da lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e na cláusula segunda (vigência) do contrato originário.. Vigência: 29/01/2021 a
29/01/2022. Valor Total: R$ 319.194,71. Data de Assinatura: 13/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 130005

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 21000.066798/2019-41.

Pregão. Nº 22/2019. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO. Contratado: 08.733.698/0001-66 - SONDA PROCWORK
INFORMATICA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência do Contrato nº 04/2020,
celebrado em 17/01/2020, por mais 12 (doze) meses, em conformidade com o inciso

II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Cláusula Segunda
(Vigência) do Contrato originário. Vigência: 22/01/2021 a 22/01/2022. Valor Total: R$
10.957.022,68. Data de Assinatura: 12/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2021 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Nº Processo: 21000.072032/2020-39.
Dispensa Nº 16/2020. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E

FIN./DA/MAPA .
Contratado: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Objeto:

Execução operacional do Garantia-Safra, instituído pela Lei nº 10.420, de 10 de abril de
2002, alterado pelas Leis nº 10.700, 11.775 e 12.766, de 09/07/2003, 17/09/2008 e
27/12/2012, respectivamente, pela Contratada, mediante a prestação de serviços de
arrecadação e gestão financeira dos recursos do fundo de Garantia Safra.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 05/01/2021 a 05/01/2022.
Valor Total: R$ 7.076.675,00. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021 - UASG 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA

Nº Processo: 21000.071921/2020-89.
Dispensa Nº 15/2020. Contratante: COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E

FIN./DA/MAPA .
Contratado: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Objeto:

Prestação de serviços com vistas à execução operacional do Programa Garantia Safra,
instituído pela lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, mediante a execução, pela
Contratada, manutenção operacional do programa, da logística de emissão e distribuição
de cartão magnético e do processo de pagamento aos beneficiários, sob as condições
especificadas neste Contrato.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/01/2021 a 05/01/2022. Valor
Total: R$ 12.000.000,00. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 130060

Nº Processo: 21018005967202011 . Objeto: O presente possesso tem por objeto a
contratação de empresa prestadora de serviços de Condomínio, durante 0 exercício de
2121, para atender as instalações da Unidade de Colatina, pertencente a esta SFA/ES Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Contratação de empresa de serviço de Condomínio em Colatina
Declaração de Inexigibilidade em 16/12/2020. HELIO DA COSTA FERRAZ NETO. Chefe do
Dad/selog/sfa/es. Ratificação em 16/12/2020. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA.
Superintendente Sfa/es. Valor Global: R$ 15.000,00. CNPJ CONTRATADA : 27.147.156/0001-
56 CONDOMINIO DO EDFICIO WANDERLEY.

(SIDEC - 14/01/2021) 130060-00001-2020NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2021 - UASG 130060

Nº Processo: 21018005969202018 . Objeto: Contratação de empresa de serviço de
fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2021, para atender a demanda da
unidade de Colatina, Dif. Wanderley, localizado na Av. Getúlio Vargas n] 307 - Colatina ES
nas salas 200, 210, 212, 214 e 216, unidade li8gada a esta SFA/ES Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica em Colatina Declaração de
Inexigibilidade em 16/12/2020. HELIO DA COSTA FERRAZ NETO. Chefe do Dad/selog/sfa/es.
Ratificação em 16/12/2020. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA. Superintendente Sfa/es.
Valor Global: R$ 3.500,00. CNPJ CONTRATADA : 27.485.069/0001-09 EMPRESA LUZ E FORCA
SANTA MARIA S A.

(SIDEC - 14/01/2021) 130060-00001-2020NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2021 - UASG 130060

Nº Processo: 21018005972202023 . Objeto: O presente processo tem por objetivo o
pagamento de taxa de licenciamento, e regularização de documentos de porte obrigatória
de veículos junto ao DETRAN-ES, durante o exercício de 2021 Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Pagamento de taxas dos veículos da SFA/ES, exercício 2021 Declaração de Inexigibilidade
em 16/12/2020. HELIO DA COSTA FERRAZ NETO. Chefe do Dad/selog/sfa/es. Ratificação em
16/12/2020. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA. Superintendente Sfa/es. Valor Global: R$
15.000,00. CNPJ CONTRATADA : 27.080.571/0001-30 ESPIRITOSANTO SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA.

(SIDEC - 14/01/2021) 130060-00001-2020NE800001

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do Contrato nº 10/2019 publicado no DOU de 04/12/2019, Seção 3,
página 03. Onde lê-se: Vigência 03/01/2020 a 03/01/2021 leia-se: Vigência 03/01/2020 a
03/01/2025. Onde lê-se: Valor Total: R$ 80.417,43 leia-se: Valor Total: R$ 402.087,15.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Reajuste dos preços conforme legislação..

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).'

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62020/2021 - UASG 130056

Nº Processo: 21028009765202029. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta
mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
manutenções preventiva e elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema
de Climatização de Ambiente - PMOC, para atender às necessidades da Superintendência Federal
Agricultura em Minas Gerais.. Total de Itens Licitados: 37. Edital: 15/01/2021 das 08h00 às 12h00
e das 13h00 às 17h00. Endereço: 2101ida Raja Gabaglia, 245, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG
ou https://www.gov.br/compras/edital/130056-5-62020-2021. Entrega das Propostas: a partir de
15/01/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/01/2021 às
08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCILIO DE SOUSA MAGALHAES
Superintendente

(SIASGnet - 14/01/2021) 130056-00001-2020NE800223

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

