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IN“TITUTOàNáCIONáLàDEàMETEOROLOGIá
à

TERMO ADITIVO Nº

/

/

TERCEIROà TERMOà áDITIVOà áOà CONTRáTOà
Nºà /
-àQUEàCELEBRáMàáàUNIÃO,àPOR
INTERMÉDIOà DOà IN“TITUTOà NáCIONáLà DE
METEOROLOGIáà –à INMET,à ÓRGÃO
VINCULáDOà Àà “ECRETáRIáà DEà INOVáÇÃO,
DE“ENVOLVIMENTOàRURáLàEàIRRIGáÇÃOà–
“DI,à DOà MINI“TÉRIOà Dáà áGRICULTURá,
PECUÁRIáà Eà áBá“TECIMENTOà -à MáPáà Eà á
EMPRE“áà TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES
HDFGT S.A.
à
áà U ião,à po à i te
dioà doà INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET,à ó gão
vi uladoà à“e eta iaàdeàI ovação,àDese volvi e toàRu alàeàI igaçãoà–à“DI,àdoàMi ist ioàdaàág i ultu a,
Pe u iaà eà á aste i e toà -à MáPá,à lo alizadoà aà Ruaà G ,à Qua taà áve idaà “eto à “udoesteà –à B asília-DF,
CEPà
,à i s itoà oà CNPJ/MFà so à oà .ºà .
.
/
- ,à ep ese tadoà esteà atoà peloà seu
Di eto à“ .àMiguel Iva La erda de Oliveira,àCPFà ºà
.
.
- ,àRGà ºà
àMINàDF,à o eadoàat av s
daàPo ta iaà ºà
,àdeà / /
,àpu li adaà oàDOUà / /
,àpeloàMi ist oàdeàEstadoàChefeàdaàCasa
Civilà daà P esid iaà daà Repú li a,à do ava teà de o i adaà CONTRATANTEà eà aà TICKET LOG - TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S.A,ài s itaà oàCNPJ/MFàso àoà .ºàºà .
.
/
- ,à esteàatoà ep ese tadaàpelo
“ .àLu ia o Rodrigo Weia d,àCáRGO:àGe e teàdeàRede,àRG:à
à-à“JTC/IIàR“àeàCPF:à
.
.
àeàpeloà“ .àDiego da Silva Go çalvesàCáRGO:àCoo de ado àdeàCo t olado ia,àRG:à
-“J“/R“ààe
CPF:à
.
.
- ,àdo ava teàdesig adaàsi ples e teàCONTRATADA, te doàe àvistaàoà ueà o staà o
P o essoà ºà
.
/
- ,àde t oàdasà o diçõesàesta ele idasà aàLeià ºà .
,àdeà àdeàjulho
deà
,àeà aàLeià ºà .
àdeà àdeàju hoà deà
,àdaàI st uçãoàNo a vaà“EGE“/MPà ºà ,àdeà àde
aioàdeà
,àﬁ a àoàp ese teàTe oàádi vo,à edia teàasàCl usulasàeà o diçõesàsegui tes:
à

.
. .
à aisà

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Oàp ese teàTe
à doze à esesàdeà /

oàádi voàte à o oào jetoàp o oga àoàp azoàdeàvig
/
àaà / /
.

iaà o t atualàpo à

à

.

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

. .
Oà p azoà deà vig iaà doà o t atoà ºà /
,à ﬁ aà p o ogadoà po à aisà à doze
eses,à te do por ter o i i ial o dia
de sete ro de
e ﬁ al o dia
de sete ro de
,àpode doàse àp o ogadoàpo ài te esseàdasàpa tesàat àoàli iteàdeà à sesse ta à eses,àdesdeà ue
hajaàauto izaçãoàfo alàdaàauto idadeà o pete te,à osàte osàdoài isoàII,àdoàa goà àdaàLeià ° .
,
deà àdeàju hoàdeà
,à ueàse ãoàp estadosà asà o diçõesàesta ele idasà oàTe oàdeàRefe
ia,àa exo
oàEdital.à
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à

.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

. .
Oàvalo àdoàp ese teàte
ove ta e ove e tavos .

oà ààdeàR$

9.

,99 seis e tos e tri ta e ove

il três reais e

. .
Noàvalo àa i aàestãoài luídasàtodasàasàdespesasào di iasàdi etasàeài di etasàde o e tes
daàexe uçãoàdoào jeto,ài lusiveàt i utosàe/ouài postos,àe a gosàso iais,àt a alhistas,àp evide i ios,
ﬁs aisàeà o e iaisài ide tes,àtaxaàdeàad i ist ação,àf ete,àsegu oàeàout osà e ess iosàaoà u p i e to
i teg alàdoào jetoàdaà o t atação.
. .
Oà valo à a i aà à e a e teà es a vo,à deà fo aà ueà osà paga e tosà devidosà
CONTRáTáDáàdepe de ãoàdosà ua ta vosàdeàse viçosàefe va e teàp estados.
à

.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

. .
ásàdespesasàde o e tesàdestaà o t ataçãoàestãoàp og a adasàe àdotaçãoào ça e t ia
p óp ia,àp evistaà oào ça e toàdaàU ião,àpa aàoàexe í ioàdeà
,à aà lassiﬁ açãoàa aixo:
à

Gestão/U idade:à
Fo te:à
P og a aàdeàT a alho:à-àOpe a io alizaçãoàdosà“e viçosàMeteo ológi osà-àOPER“MET
Ele e toàdeàDespesa:à
PI:à

.

.à

.

.

.

/

à

. .
Noàexe í ioàsegui te,àasàdespesasà o espo de tesà o e ãoà à o taàdosà e u sosàp óp ios
pa aà ate de à sà despesasà daà es aà atu eza,à ujaà alo açãoà se à feitaà oà i í ioà deà adaà exe í io
ﬁ a ei o.
à

.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

. .
Oàadjudi at ioàp esta àga a aàdeàexe uçãoàdoà o t ato,à osà oldesàdoàa t.à àdaàLeià º
.
,àdeà
,à o àvalidadeàdu a teàaàexe uçãoàdoà o t atoàeàpo à à ove ta àdiasàapósàoàt
i oàda
vig iaà o t atual,àe àvalo à o espo de teàaà %à i oàpo à e to àdoàvalo àtotalàdoà o t ato.
à

.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

. .
I u i à àCONTRáTáNTEàp ovide ia àaàpu li açãoàdesteài st u e toàdeàTe oàádi vo,
po à exato,à oà Di ioà Oﬁ ialà daà U ião,à at à oà ui toà diaà ú là doà sà segui teà aoà deà suaà assi atu a,à pa a
o o e à oàp azoàdeà àdiasàda uelaàdata,à o soa teàaoà ueàdispõeàoàá goà ,àPa g afoàÚ i oàdaàLei
.
/ .
à

.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

.
Fi a à a ﬁ adasà asà de aisà Cl usulasà dasà o diçõesà a te io esà daà o t atação,à o igi al,
ueà ãoà olida à o à oà p ese teà Te oà ádi vo,à o side a doà ueà aà Co t atadaà ai daà ate deà s
o diçõesà ueàfo a àexigidasà ua doàdaà ealizaçãoàdaàli itação.
à

.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

. .
Oà Fo oà pa aà solu io a à osà li giosà ueà de o e e à daà exe uçãoà desteà à Te
“eçãoàJudi i iaàdeàJus çaàFede al.

oà se à oà da

à
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. .
Eà assi ,à po à esta e à asà pa tesà justasà eà a o dadas,à lav a à eà e à o ju toà o à as
teste u hasà a aixo,à assi a ,à à osà te osà doà De etoà .à .
/
,à pa aà ueà p oduza à seusà efeitos
ju ídi os.
à
à

à

à
à
à
à
à
Miguel Iva La erda de Oliveira
Diretor do INMET
Rep ese ta teàlegalàCo t ata te

B asíliaà-àDF,à

àdeàagostoàdeà

.

à
à
à
Diego da Silva Go çalves
Gere te de Rede
Rep ese ta teàlegalàdaàCo t atada

à
à
à
Lu ia o Rodrigo Weia d
Coorde ador de Co troladoria
Rep ese ta teàlegalàdaàCo t atada
Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àDIEGO DA SILVA GONÇALVES,àUsuário Exter o,àe
/ /
,à sà : ,à o fo eàho ioàoﬁ ialàdeàB asília,à o àfu da e toà oàa t.à º,§à º,àdo
De etoà ºà .
,àdeà àdeàoutu oàdeà
.
Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àLUCIANO RODRIGO WEIAND,àUsuário Exter o,àe
/ /
,à sà : ,à o fo eàho ioàoﬁ ialàdeàB asília,à o àfu da e toà oàa t.à º,§à º,àdo
De etoà ºà .
,àdeà àdeàoutu oàdeà
.
Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àMiguel Iva La erda de Oliveira,àDiretor a ,àe
/ /
,à sà : ,à o fo eàho ioàoﬁ ialàdeàB asília,à o àfu da e toà oàa t.à º,§à º,àdo
De etoà ºà .
,àdeà àdeàoutu oàdeà
.
áàaute idadeàdesteàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite
h p://siste as.ag i ultu a.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= ,ài fo a doàoà ódigoàve iﬁ ado à
eàoà ódigoàCRCà
E A9.

Referê ia:àP o essoà ºà

.

/

-

à
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 168, sexta-feira, 3 de setembro de 2021

DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
6º SERVIÇO INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 188/6SIPOA/2021

Processo nº 54000.069281/2021-87. O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de
1.970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revigorado pelo Decreto
Legislativo nº 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº 00.375.972/0090-36, com sede na rua
Adilson José Pinto Pereira nº 1409, bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP nº 98.908-571,
neste ato representado pelo seu Superintendente Regional no Estado do Amapá, o senhor
Fábio da Silva Muniz, brasileiro, casado, SIAPE nº 1040827 e CPF nº ***.947.082-**,
CREDENCIA, com fundamento no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no
Decreto nº 9.424 de 2018 e na Instrução Normativa/INCRA/nº 101 de 30 de setembro de
2020, a entidade representativa dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), o Instituto Centro Educacional, Recreativo, Cultural, Ambientalista e
Assessoramento Popular do Nordeste - CERCAP (Processo SEI nº 54000.069281/2021-87),
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.904.081/0001-33, com sede na rua Cel. Elpidio Cavalcante,
nº 727, Lagoa, CEP nº 64.750-000, Paulistana - PI, neste ato representada por seu
Presidente, senhor Alvanio Sebastião Reis Pires, brasileiro, união estável, portador(a) da
Carteira de Identidade nº 3600779-SSP/ BA e do CPF nº ***.003.684-**, conforme as
condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 102/2021 e em seus anexos, o
qual a credenciada declara conhecer e acatar. E, para firmeza e como prova de assim
haverem ajustado, foi assinado o presente termo. Signatário: Fábio da Silva Muniz,
Superintendente Regional.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2021

O CHEFE DO 6° SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL no
uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria n° 562, de 11/04/2018,
publicada no DOU de 12/04/2018, e em conformidade com o disposto no parágrafo 4° do
artigo 26 da Lei n° 9.784 de 29 de janeiro de 1999 e no Capítulo IV, Título XI do Decreto
n° 9.013 de 29 de março de 2017, considerando que trata-se de interessado com endereço
indefinido ou desconhecido, INTIMA a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) a comparecer
pessoalmente ou através de representante legitimado constituído, ao Serviço de Inspeção
de Produtos de Origem Animal, localizado na Rua Treze de Maio, n° 1558, 7° andar, Bairro
Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01327-002, das (9:00 às 11:00h) e das (14:00 às 17:00h), para
tomar conhecimento do(s) seguinte(s) documento(s), referente à(s) infração(ões) ao
Regulamento aprovado pelo Decreto 9.013/2017:
Empresa: NEW FISH COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, CNPJ 01.390.796/0001-07;
Documentos: Termo de Suspensão Cautelar n° 001/5185/2021, de 01/09/2021, referentes
ao Processo n° 03850.000444/2021-65.
Após 03 (três) dias úteis da publicação deste Edital, o interessado terá o prazo
de até 05 (cinco) dias úteis para tomar ciência do(s) documento(s) referenciado(s).
Vencido o prazo final deste Edital, a(s) ciência(s) fica(m) configurada(s) e o
Processo referenciado terá sua continuidade, independentemente do comparecimento
do(s) intimado(s).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2021

DOUGLAS WILLENS DE SOUZA

Processo nº 54000.039944/2021-39.O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de 1.970,
alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revigorado pelo Decreto Legislativo
nº 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº 00.375.972/0090-36, com sede na rua Adilson
José Pinto Pereira nº 1409, bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP nº 98.908-571, neste ato
representado pelo seu Superintendente Regional no Estado do Amapá, o senhor Fábio da
Silva Muniz, brasileiro, casado, SIAPE nº 1040827 e CPF nº ***.947.082-**, CREDENCIA,
com fundamento no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº 9.424
de 2018 e na Instrução Normativa/INCRA/nº 101 de 30 de setembro de 2020, a entidade
representativa dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA),
Associação dos Produtores Agroextrativistas da Ilha do Franco-APAIF (Processo SEI Nº
54000.039944/2021-39), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.132.381/0001-04, com sede na
Vila Comunidade Franco Grande, Distrito de Bailique, Macapá, CEP nº 68.913-970, neste
ato representada por seu Presidente , senhor Raimundo dos Santos Quaresma, brasileiro,
união estável, portador(a) da Carteira de Identidade nº 685373-AP e do CPF nº
***.377.102-**, conforme as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº
102/2021 e em seus anexos, o qual a credenciada declara conhecer e acatar. E, para
firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi assinado o presente termo.

SECRETARIA DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E
IRRIGAÇÃO
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 130010 - CEPLAC/DIRET/DF
Número do Contrato: 2/2018.
Nº Processo: 21809.000086/2017-00.
Pregão. Nº 5/2017. Contratante: COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF.
Contratado: 04.436.855/0001-10 - PRATA CONSULTORIA E LOCACOES LTDA. Objeto:
Prorrogação da vigência do contrato n° 02/2018, referente à prestação de serviços
continuados de técnico de informática, com vigência de 04/09/2021 a 04/09/2022..
Vigência: 04/09/2018 a 04/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 46.818,84. Data
de Assinatura: 02/09/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2021).
RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021

NO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00001/2021
Publicado no D.O de 2021-09-01, Seção 3. onde se lê: repactua os valores
contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base no
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho nº 072/2021. . Leia-se: repactuação do
contrato nº 01/2020 em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com
base no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho nº 072/2021. Processo
21079.000028/2020-65. Objeto: contratação de serviços continuados de limpeza e
conservação para a surom/ceplac.

Processo nº 54000.069219/2021-95 .O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de
1.970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revigorado pelo Decreto
Legislativo nº 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº 00.375.972/0090-36, com sede na rua
Adilson José Pinto Pereira nº 1409, bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP nº 98.908-571,
neste ato representado pelo seu Superintendente Regional no Estado do Amapá, o senhor
Fábio da Silva Muniz, brasileiro, casado, SIAPE nº 1040827 e CPF nº ***.947.082-**,
CREDENCIA, com fundamento no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no
Decreto nº 9.424 de 2018 e na Instrução Normativa/INCRA/nº 101 de 30 de setembro de
2020, a entidade representativa dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), a Agência de Desenvolvimento e Inclusão Social-ADIS (Processo SEI nº
54000.069219/2021-95), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.697.483/0001-41, com sede na
rua Professora Maria Pessoa da Silva, nº 201, João Pessoa-PB, Mac, CEP nº 58.073-185,
neste ato representada por seu Presidente, senhor Walberto Fonseca de Araújo Junior,
brasileiro, união estável, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2163704-PB e do CPF nº
021.866.494-03, conforme as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº
102/2021 e em seus anexos, o qual a credenciada declara conhecer e acatar. E, para
firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi assinado o presente termo..
Signatário: Fábio da Silva Muniz, Superintendente Regional.

(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2021).
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Repactuação do contrato nº 02/2018 visando à adequação aos novos preços de mercado,
de acordo com análise contábil , tendo em vista que a empresa a prata ltda alterou sua
planilha, com retirada de valores de custos e formação de preços, no modulo 3 - provisão
para rescisão do aviso prévio trabalhado, letras "d" e "e" , referente aos custos não
renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação..
(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2021).'

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2021

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Processo nº 54000.068982/2021-07.O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de 1.970,
alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revigorado pelo Decreto Legislativo
nº 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº 00.375.972/0090-36, com sede na rua Adilson
José Pinto Pereira nº 1409, bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP nº 98.908-571, neste ato
representado pelo seu Superintendente Regional no Estado do Amapá, o senhor Fábio da
Silva Muniz, brasileiro, casado, SIAPE nº 1040827 e CPF nº ***.947.082-**, CREDENCIA,
com fundamento no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº 9.424
de 2018 e na Instrução Normativa/INCRA/nº 101 de 30 de setembro de 2020, a entidade
representativa dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), a
ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTAS DOS PRODUTORES DAS MARGENS DO RIO DO ALTO
TARTARUGAL GRANDE-APATAG (Processo SEI nº 54000.068982/2021-07), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.662.009/0001-93, com sede na Margem do Rio Tartarugal Grande, nº
LT-66, bairro Tartarugalzinho, município de Tartarugalzinho/AP, CEP nº 68.990-000, neste
ato representada por sua Presidente, senhora Maria da Conceição Gomes Trindade,
brasileira, união estável, portador(a) da Carteira de Identidade nº 169283-AP e do CPF nº
***.890.242-**, conforme as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº
102/2021 e em seus anexos, o qual a credenciada declara conhecer e acatar. E, para
firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi assinado o presente termo.

Repactuação do contrato nº 02/2018 visando à adequação aos novos preços de mercado,
em função do reajuste no valor do salário da categoria, expresso na convenção coletiva de
trabalho 2018/2019, devidamente homologada pelo tribunal regional do trabalho.
(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2021).'

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 130011 - INMET
Número do Contrato: 11/2018.
Nº Processo: 21160.000014/2018-06.
Pregão. Nº 4/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Contratado:
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Objeto: O presente Termo Aditivo tem
como objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses de
03/09/2021 a 03/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 639.003,99. Data de
Assinatura: 01/09/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2021).

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021

EDITAL Nº 471/2021

Processo nº 54000.068979/2021-85.O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de 1.970,
alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revigorado pelo Decreto Legislativo
nº 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº 00.375.972/0090-36, com sede na rua Adilson
José Pinto Pereira, nº 1409, bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP nº 98.908-571, neste ato
representado pelo seu Superintendente Regional no Estado do Amapá, o senhor Fábio da
Silva Muniz, brasileiro, casado, SIAPE nº 1040827 e CPF nº ***4.947.082-**, CREDENCIA,
com fundamento no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº 9.424
de 2018 e na Instrução Normativa/INCRA/nº 101 de 30 de setembro de 2020, a entidade
representativa dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), a
Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste-ASSOCENE (Processo SEI nº
54000.068979/2021-85), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.522.050/0001-92, com sede na
rua Leão Coroado, nº 45, bairro Boa Vista, Recife/PE, CEP nº 50.060-250, neste ato
representada por seu Presidente, senhor Adriano da Silva Martins, brasileiro, união estável,
portador(a) da Carteira de Identidade nº 4058661242-PE e do CPF nº ***.798.200-**,
conforme as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 102/2021 e em seus
anexos, o qual a credenciada declara conhecer e acatar. E, para firmeza e como prova de
assim haverem ajustado, foi assinado o presente termo.

Processo nº 54000.001036/2016-13.
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar-CPAD,
designado pelo Corregedor-Geral do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, através da Portaria nº 856, de 15 de junho de 2021, publicada no Boletim de
Serviço do mesmo dia, notifica por este edital, a senhora Cleide Antonia de Souza, ex
Superintendente Regional do INCRA do Oeste do Pará - SR30/STM, SIAPE 4375485, por
considerá-la em lugar ignorado, incerto e inacessível, da instauração de processo
administrativo disciplinar, referente a possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da
Superintendência Regional do INCRA do Oeste do Pará - SR30/STM. Fica a notificada
para no prazo de 05 (cinco)dias, a contar desta publicação, para que, se desejar, de
forma fundamentada, arrole as testemunhas das quais deseja oitiva e indique os meios
de prova que pretende produzir. A notificada tem o direito de acompanhar toda a
instrução processual pessoalmente, podendo, desde já, constituir advogado e habilitálo nos autos do processo n.º 54000.001036/2016-13. A Comissão encontra-se à
disposição em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 às 18:00 horas,
por meio virtual através dos endereços eletrônicos: RONALDO CÉSAR SILVA SANTOS,
Presidente da Comissão. ronaldo.silva@incra.gov.br; ESTEFANIA SOUZA SILVA, Membro.
estefania.silva@incra.gov.br; FRANCY MARY FERNANDES DA SILVA COSTA, SR(01)PA,
Membro. francymary.costa@incra.gov.br.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2021
Processo nº 54000.043065/2021-10.O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho
de 1.970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revigorado pelo
Decreto Legislativo nº 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº 00.375.972/0001-36, com
sede em Brasília-DF, no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento,

RONALDO CESAR SILVA SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090300004
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