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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PROCESSO N°: 55000.000819/2016-34
INTERESSADO
Ministério do Desenvolvimento Agrário
ASSUNTO:
Novo Termo de Concessão de Uso.
OUTROS DADOS:
MEMO. N° 175/2016/CASG/CGARH/SPOA/MDA

CÓDIGO: 70721

ANEXOS:.

SIGLA CÓDIGO

MOVIMENTAÇÕES

DATA FÊ~] :S

/O/o;

IGLA CÓDIGO

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERAO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

SEDAP/PR-IMPRESSO N'47



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
%  Secretaria Executiva - SE
^ Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA (111 v"'

Coordenação Geral de Administração e Recursos Humanos - CGARH [°-{ f
^ Coordenação de Serviços Gerais e Reeursos Humanos - CASG V V 'A J j

Memo. n° -^15 /2016/CASG/CGARH/SPOA/MDA
Em,a2v5 de fevereiro de 2016.

Ao Sr. Assistente Técnico do Protocolo Geral do MDA,

Assunto: Solicitação de autuação de processo.

MINISTÉRIO DO

M  DESENVOLVIMENTO
^  AGRÁRIO - MDA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

55000.000819/2016-34

1. Solicito o encaminhamento deste ao Protocolo Geral do MDA, com vistas à
formalização/autuação de proeesso e, após, encaminhar à esta Coordenação.

Interessado: Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Assunto: Novo Termo de Concessão de Uso.

Código: 70721.

Atenciosamente,

Edilson Alves ne Araújo
SIÁFE: 2269468
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Ministério do Esporte i.
Gerenciamento de Processos e Documentação - GPRODWeb
Ficha de Acompanhamento

Número: Data 14/06/2013

N° Processo: 58000.000595/2013 Data Abertura 14/06/2013 I

"V \
Espécie: DESPACHO Número: Data 14/06/2013

Primeira Movimentação; GGLOG/APOIO - COORDENAÇAO-GERAL DE RECURSOS LOGlSTlCOS/APOIO
Data Remessa: 14/06/2013

Procedência: COORDENAÇÃO DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATAÇOES/ME

interessado(s):

5 coordenação DE patrimOnio E administraçAo/me

Solicitante(s):

WESCLEY pereira DA SILVA

Resumo do Assunto:
NOVO TERMO DE CONCESSÃO DE USO.

Complemento: MEMO 104 OFICIO 02 0460 DE 12/06A2013 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Para:

Antecedentes:

Para o obséquio de:

(  )Falar-me

(  )Examinar e Informar

(  )Responder

(  )Preparar Resposta

(  )Falarcom

CV"avor Providenciar até: _
AKeArvi •"^Observações:

(  )Providenciar

(  )Dar Parecer

(  )Arquivar

(  )Urgente

/  /

Data: / /

Assinatura:

Data de Devolucfio: / /

Data: 14/06/2013 16:00:28 Emitido Por: VANDA ALVES CARDOSO

Relatório Acompanhamento





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
DIVISÃO DE AQUISIÇÔES E CONTRATOS |

COGEC/CGLOG/DGI/SE/ME, em 14 de junho de 2013.
Assunto: Autuar processo.

ME

PROTOCOLO

58000.000595/2013-'

Encaminhe-se o presente expediente ao Serviço de Protocolo para autuar e restituir a
esta coordenação.

WESCLEV PEREIRA DA SILVA
Agente Administrativo



PROTOCOLO/ME
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO BLOÇO "A"

MEMO N." 104 / 2013 / COPAD

Era, 14 de junho de 2013.

A Coordenação Geral de Compras e Contratações.

Referência: Processo 58000.002156/2008-71
Assunto: Novo Termo de Concessão de Uso

Encaminhamos OF GILOG/BR 02-0460/2013, datado de 12 de junho de 2013 em
resposta ao Ofício n" 126/2013/COPAD/SPO/ME, datado de 07 de junho de 2013, em anexos,
informando que a Caixa Econômica Federal tem interesse em continuar com o Termo de Concessão
de Uso da área do Bloco "A" do Ministério do Esporte, localizada na Esplanada dos Ministérios
Brasília - DF. Ressaltamos que o Termo de Concessão de Uso n° 008/CSG/MAS/90 encerrar-se-á
em 09 de julho de 2013 não podendo ser mais prorrogado.

Atenciosamente,

OLIMPltTDIQNI^ NETO
Coordenador de Patrimônio e AÜrnlnistração do Bloco "A"

Substituto





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTEJ^A _
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO B^O A

Esplanada dos Ministérios - Bloco "A" - Térreo sala T
70.053-900 - Brasília / DF

(61) 3217-1757 - copadtteepoite.Bov.br

OFÍCIO N-ioZt) /2013/COPAD/SPOA/ME

Ao Senhor

Bruno Silva da Silveira
Gerente de Filial da GILOGBR
Brasília/DF

Brasília, Q^de junho de 2013.

Assunto: Elaboração de novo Contrato Administrativo

Senhor Gerente,

ÍJ,

Li -
tí I

1  Trata-se do Contrato de Concessão de uso n°. 008/CSG/MAS/90, finnado com essa
empresa, que tem por objeto o uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta) m^, inst^ação de Po^o
de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federal - CEF, cuja vigência encerrar-se-á
era 09 de julho de 2013, nSo podendo ser mais prorrogado.

2  Caso essa empresa tenha interesse na continuidade do uso da área, solicitamos a
manifestação de Vossa Senhoria, no prazo de 05 (dias) contados do recebimento do presente ofício
3  Na certeza de contarmos com a atenção de Vossa Senhoria, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

OLIMPfO«CÍj«SÍQNETO
Coordenador de Patrimônio e Administração do Bloco "A"

Substituto
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CAIXA

ECONÔMICA
FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - G1LOBR02 - Instalação
SEPN 512 Lotes 09/10 Ed. Centro Empresarial José Alencar da Silva - Asa Norte/DF

70.760-500 - Brasília - DF

ÍSÍ

OF GILOG/BR 02-0460/2013

Ao

Ministério do Esporte
Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interna
Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco A
Esplanada dos Ministérios - Bloco A - Térreo - Sala T 22
Brasília/DF - CEP: 70.053-900

A/C Olímpio Dionisio Neto

Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: Resposta ao Ofício n° 126/2013/COPD/SPOA/ME, de 7 de junho de 2013.

Senhor Coordenador Substituto,

1. Em atenção ao Ofício n° 126/2013/COPD/SPO/VME, datado 7 de junho
de 2013, informamos que a CAIXA tem o interesse em continuar ocupando a área onde
está instalado o PA Catedra.

2. Dessa forma, solicitamos sejam tomadas as providências cabíveis no
sentido de formalização contratual.

3. Por oportuno, solicitamos o envio da documentação relacionada abaixo, a
ser entregue no Centro Empresarial Jose Alencar Gomes da Silva, no SEPN 512, Lote
01 e 02, 4° andar. Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.760-500, aos cuidados de Felipe
Araújo:

Do imóvel:

- escritura ou documento que comprove a titularidade do imóvel ou do direito de posse
do imóvel ou de área de imóvel pelo cedente
- "habite-se", no caso de imóvel edificado;
- última conta de energia elétrica e de água, no caso de imóvel edificado.

Do cedente:

- CNPJ;

- Comprovante do titular ou responsável pelo cedente, quanto aos poderes específicos
para firmar o Termo de Cessão;
- RG e CPF do titular ou responsável pelo cedente pessoa jurídica;
- certidão de regularidade do FGTS - fornecida pela CAIXA;
- certidão negativa de débito junto ao INSS - fornecida pelo INSS;
- certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
União; certidão negativa das receitas estadual e municipal; e
- CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

3.1. Na ausência de algum dos documentos solicitados a gentileza de nos
notificarem para buscarmos alternativas para a contratação.





CAIXA

ECONÔMICA
FEDERAL
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4. Encaminhamos abaixo os dados
responsável pela assinatura do contrato:

e do representante Caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição financeira sob a forma de
empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n°. 759, de 12.08.1969 e
do Decreto n°. 66.303, de 06.03.1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto
aprovado pelo Decreto n°. 6.473, de 05.06.2008, por intermédio de sua Gerência
de Filial - Logística em Brasília - GILOG/BR, CNPJ n° 00.360.305/2660-58,
localizada no Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva, SEPN 512, Lote
01 e 02, Asa Norte, Brasília - DF, representada pelo Gerente de Filial, o Sr.
BRUNO SILVA DA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, economiário, portador da
cédula de identidade RG n° 1812680 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n°
875.638.861-68, conforme substabelecimento de procuração lavrado em
08/08/2012, no Cartório do 2° Tabelião de Notas e Protesto de Brasília, Distrito
Federal, às fis, 116 do livro 2964.

5, Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento através do
telefone (061) 3448-6585 ou pelo e-mail gilogbr02@caixa.gov.br.

Atenciosamente,

FELÍPE ARAÚJO MENEZES
Técnico Bancário Novo

GILQG/BR - Instalação Predial

EDUARDO FERREIRA^E RESENDE
Coordenador

GILOG/BR - Instalação Predial

DF GILOG/BR 02-0460/2013
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

TERMO DE CONCESSÃO DE USO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO
ESPORTE E A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF.

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE, sediado em^ Distà^
Federal, à Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", inscrito no CNPJ/MF sob o li
77, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Gestão Interna, Senhor VAGf^R DE
SOUZA LUCIANO, portador da Carteira de Identidade n° 1.162.582, expedida pela SSP^F e do
CPF n° 473 420 481-00, nomeado pela Portaria n° 308, publicada no DOU em 23 de abnl de 2013,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria/ME n° 06, de 10 de fevereiro de 2003, pi^hcada
no DOU de 17 subsequente, no uso de suas atribuições legais, resolve Çonceder a
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa publica,
constituída os termos do Decreto-Lei n° 759, de 12.08.1969 e do Decreto n°^66.303, de
06.03.1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto n
05.06.2008, por intermédio de sua Gerência de Filial - Logística em Brasília - GILOG/BR, CNW
n° 00.360.305/2660-58, localizada no Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva, SEPN
512, Lote 01 e 02, Asa Norte, Brasília - DF, representada pelo Gerente de Filial, o Senhor
BRUNO SILVA DA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, economiário, portador da cédula de
identidade RG n° I.8I2.680 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 875.638.861-68, conforme
substabelecimento de procuração lavrado em 08/08/2012, no Cartório do 2° Tabelião de Notas e
Protesto de Brasília, Distrito Federal, às fis, 116 do livro 2964, no uso do bem objeto do presente
Termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO MãBSm

O presente Termo destina-se à CoftCé^ssão de uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta) m',
para instalação de Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Feder^ - CEF,
situada na parte térrea do Edifício - Sede do Ministério do Esporte, na Esplanada dos Mimsténos,
Bloco "A", imóvel da União, Administrado pelo Ministério do Esporte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPENSA DE UCITAÇÃO t ; í ^

O presente Termo dispensa a Licitação com base no Artigo 17, Parágrafo 2° da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, uma vez que se destina a conceder direito real de uso de bem imóvel, a outra
entidade da Administração Pública.

jÇLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ÇÍ^CESSIONÁRIQ. I
3.1 - cobrir toda e qualquer despesa relativa ao consumo de energia elétrica, água, telefone, gás, e





õr\<

outras taxas que venham a incidir sobre a área ocupada, ftsíi^WroiMer^^rvação^
limpeza da área e de suas adjacências;

3.2 - fazer e manter, às suas expensas, durante a ocupação do imóvel, seguro contra incêndio, de
cuja apólice conste, como beneficiário, o Ministério do Esporte;

3.3 - realizar a imediata reparação dos danos verificados no móvel, exceto os decorrentes de vício
de construção, devendo, neste caso, desde logo notificar a Çelfcedente;

3.4 - submeter à aprovação da Çotíêedente os projetos relativos à reparação dos d^os ocorridos,
bem como os relativos às benfeitorias necessárias ao desenvolvimento das atividades a que se
destina o imóvel;

3.5 - a restituir o imóvel, finda a í^essão, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

3.6 - consultar a Çeíícedente antes de promover qualquer alteração do imóvel objeto da
Concessão;

3.7 - a Off^sionária se responsabiliza, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos
eventualmente causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de
serviços públicos e pelo custo se seu remanejamento, quando for o caso.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 - A presente Çafícessão vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, improrrogáveis, salvo se
em caráter excepcional, nos termos do Art. 57, e § 4°, da Lei 8.666/93.

4.2 - O Termo de ̂íitJfícessão poderá ser rescindido por acordo entre as partes, bastando, para
tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem
que caiba indenização a qualquer das partes sob nenhum motivo decorrente da rescisão.

4.3 - O Ministério do Esporte poderá rescindir unilateralmente a íímlSessão, verificando o
descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes neste Termo ou, ainda a superveniência de
norma legal que impeça sua continuidade.

CLÁUSULA QUINTA-DA ALTERAÇÃO .

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente, sendo vedada a alteração do objeto assim como quaisquer
modificações na sua destinação ou utilização.

i> ■

1 "
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CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Este Termo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto no Art. 26,
da Lei 8.666/93, contando da assinatura do presente Instn^ento. ̂ ^

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS^^I^;/- ' ^

7.1 - As partes designarão representantes para acompanhar a execução do objeto do presente





vw^ «@|Termo. 03-/ ''<^^GC£íZ

7. 2 - E assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, as partes, a se^j
firmam o presente Termo de i>rfcessào de uso, em duas vias, de igual teor e foma, para um so
efeito, cujo Instrumento ficará arquivado na Coordenação-Gerai de Recursos Log^^ticosd^te^^^^
Ministério, conforme dispõe o Art. 60 da Lei n° 8.666/93. /y^ ̂ T^\\

MOj^

Brasília, de junho de 2013.

VAGNER DE SOUZA LUCIANO
Diretor do Departamento de Gestão Interna

Ministério do Esporte

BRUNO SILVA DA SILVEIRA
Gerente de Filial da GILOGBR
Caixa Econômica Federal - CEF





MINISTÉRIO DO ESPORTE \
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA ^ '?J^
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

DIACO/COGEC/CGLOG, em de junho de 2013. \ >
Referência: Processo n° 58000.000595/2013-14
Assunto: Termo de Concessão de Uso

Senhor Coordenador Geral de Recursos Logísticos,

Trata o presente de novo processo do Termo de Concessão de Uso Simples, a ser firmado
com este Ministério e a Caixa Econômica Federal, cujo objeto visa a cessão de uso p^a utihzaçao
de área de 240 m^ (duzentos e quarenta metros quadrados), localizada no Térreo das dependências
deste edifício.

2. Conforme MEMO N° 104/2013/COPAD, de 14 de junho de 2013, apensado^ ^
Coordenador de Patrimônio e Administração do Bloco "A", Substituto, encamiràa OF GILO
02-0460/2013, datado de 12 de junho de 2013, onde a Caixa Econômica Federal mamfes o
interesse em continuar ocupando o espaço onde está instalado o PA Catedra.

2. Cumpre informar que o Termo de Concessão de Uso se refere à regularização do espaço
acima citado, cuja vigência expirar-se-á em 09 de julho de 2013.

3. Diante do exposto, sugiro o encaminhamei^dos autos ao Diretor do Departamento de
Gestão Interna, se de acordo, remeter os autos à Cotísuuoria Jurídica, para exame e Parecer.

ROGI Q3^LNE
Assistente

:EITE





MINISTÉRIO DO ESPORTE ^
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

DGI/SE/ME,em A? de junho de 2013.
Referência: Processo n° 58000.000595/2013-14
Assunto: Termo de Concessão de Uso

/w/r, 1 1

De acordo.

2. Encaminhe-se ao Senhor Diretor do Departamento de Gestão Interna, para, se de acordo,
remeter os autos à Consultoria Jurídica, na forma proposta.

CGLOG/DGESE, em /f de junho de 2013

DÂRIO CAMARGO TESTONl
Coordenador Geral de Recursos Logísticos

x\mm\



mda/spoatermo dj^ress
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

^  - ''

DOySE/ME, em -^5 de de 2013. 3^;- ,
Referência: Processo n° 58000.000595/2013-14 . j ,
Assunto: Termo de Concessão de Uso Simples - Caixa Econômica Federal

/To Oo^v

["Z yf

■■iíü

De acordo com o despacho constante, às folhas 11.

2. Encaminhe-se à Consultoria Juridica, soliciMdo a gentileza qu^to à
da legalidade do ato a que se pretende, na forma do_Parágrafo Unlco do Art. 38 da Ler 8.666/93.

VAG|)™ DE^OUZA LUCIANO
Diretor doOepart^ento de Gestão Interna

, S * W3 \
I  .iy iü-i





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE

DISTRIBUIÇÃO - DESPACHO S/N»

1. Distribua-se ao/à:

(  ) Consultor Jurídico Adjunto,

(X) Coordenação-Geral de Assuntos Internos,

(  ) Coordenação-Geral de Análise de Assuntos Finalísticos e Normativos,

(  ) Coordenação-Geral de Apoio ao Contencioso,

para análise e manifestação, até o dia 31 de julho de 2013.

2. ( ) Arquive-se, via

3. Outroís) y.!

Brasília, 18 de julho de 2013.

Pitágoras Dvtz

Advogado da Urlião
Consultor Jurícico

Humberto Fernandes de Moura

Procurador Federal

Consultor Jurídico Adjunto

4. Redistribua-se ao Dr.:

(  ) Bruno Moreira Fortes

(  ) Felipe Nogueira Fernandes

(  ) Sandro Eduardo Vergara de Borba

Para análise e manifestação, até o dia de 2013,

José Nilson Carneiro Albuquerque Filho
Advogado da União

Coordenador-Geral de /^suntos Internos

F.G.C
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS INTERNOS

fS /^ 'i.

PARECER N° 108/2013/CONJUR-ME/CGU/AGU

PROCESSO n° 58000.000595/2013-14

INTERESSADO: Caixa Econômica Federai.

ASSUNTO: Termo de Cessão de Uso.

CESSÃO DE USO - PAVIMENTO TÉRREO DO ED. SEDE

DO ME - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POSTO DE

ATENDIMENTO BANCÁRIO - LICITAÇÃO DISPENSADA:

ART. 17, § 2°, L DA LEI N° 8.666/93. CONCESSÃO DE
USO X CESSÃO DE USO. POSSIBIÜDADE DE

PROSSEGUIMENTO, DESDE QUE ATENDIDA A

RECOMENDAÇÃO CONSTANTE DESTE OPINATIVO.

Senhor Consultor Jurídico,

\  Trata-se de análise acerca do Contrato de Cessão de Uso da área de 240 m^

(duzentos e quarenta metros quadrados) localizada no pavimento térreo do Edifício Sede do
Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", a ser celebrado entre o Ministério do
Esporte e a Caixa Econômica Federai, para instalação de Posto de Atendimento Bancário (PAB), na
forma da minuta de fis. 08/10.

2. É o breve relatório.

3  Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame e o pronunciamento sobre o

procedimento em tela restringem-se aos seus aspectos exclusivamente jurídicos, tendo em vista asi
disposições das alíneas "a" e "b", do inciso VI, do artigo 11, da Lei Complementar n° 73, de 10 dd
fevereiro de 1993 (Lei Orgânica da Advocacia-Gerai da União), e 8°-F, da Lei n° 9.028/1995, D^eté

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A*, 8° andar. Sala 840, CEP 70054-906, Brasília (DF),
Telefone: (61) 3217-9602 - Fax: (61) 3217-1810 - Endereço eletrônico: conjur@esporte.gov,br



3 :õntinuação do PARECER N° 108/2013/CONJUR-ME/CGU/AGU

p® 7.392/2010 e Memorando Circular n° 03/2011/CGU/AGU, encerra competir às Consultorias

Jurídicas:

(...) VI - assistir os órgãos e autoridades assessorados no controle interno da legalidade

administrativa dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados.

vn - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito dos órgãos assessorados: os textos de

editais de licitação e os respectivos contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados

e publicados; e os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de

licitação;

VIU - analisar processos administrativos e disciplinares, recursos, pedidos de reconsideração, de

revisão e outros atos jurídicos pertinentes relativos aos órgãos e autoridades assessorados;

4. Ressalto ainda que o exame aqui empreendido restringe-se aos aspectos

exclusivamente jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica,

específicos do órgão Consulente. Sobre tais dados, parte-se da premissa de que a autoridade

competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às

necessidades da Administração, assim como aos requisitos legalmente impostos.

5- Dessa forma, a autoridade Consulente e os demais agentes envolvidos na tramitação

do feito devem ter competência para praticarem os atos atinentes ao presente feito, cabendo-lhes

verificar a exatidão das informações constantes dos autos, zelando para que todos os atos

processuais sejam praticados somente por aqueles que detenham as correspondentes atribuições.

6- A cessão de uso, instituto típico do direito público, previsto, na esfera federal, no

Decreto-lei n' 9.760/46 (art. 64, §3), complementado pelo Decreto-lei n° 178/67, e na Lei n° 9.636/98,

por sua vez regulamentada pelo Decreto n° 3.725/2001, é ato de outorga de bens dominicais que,

segundo referidos diplomas legais, se faz mediante termo ou contrato, no qual se especificam as

condições em que o uso será exercido pelos Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou

com finalidades sociais, bem como por particulares, neste caso somente quando o imóvel se destinar

a aproveitamento econômico de interesse nacional.
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Continuação do PARECER N° 108/2013/CONJUR-ME/CGU/AGU

7. Não obstante a legislação não ter regulamentado a cessão entre órgão e entidad^^g^

mesma pessoa política, nada impede que seja utilizado o instituto da cessão para o caso enrl^artSTiS^
A propósito, vale colacionar os ensinamentos de Hely Lopes Meirellesl sobre o tema: j

"cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidaSç^cnr"'
órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no
respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. É ato de colaboração entre repartições
públicas, em que aquela que tem bens desnecessários aos seus serviços cede o uso a outra que

deles está precisando.

Trata-se, apenas, de transferência de posse do cedente para o cessionário, mas ficando sempre

a Administração-proprietária com o domínio do bem cedido, para retomá-lo a qualquer
momento ou recebê-lo ao término do prazo da cessão. Assemelha-se ao comodato do Direito

Privado, mas é instituto próprio do Direito Administrativo, Já previsto na legislação federal

concernente aos bens imóveis da União (Dec.-lei 9.760/46, arts. 64, S 3°, 125 e 216, e Lei

9.636/98, arts. 18 a 21). (...) Realmente, a cessão de uso é uma categoria específica e própria

para o traspasse da posse de um bem público para outra entidade, ou órgão da mesma
entidade, que dele tenha necessidade e se proponha a empregá-lo nas condições

convencionadas com a Administração cedente."

8. Vê-se, pois, que o mestre Hely Lopes classifica a cessão de uso como categoria

específica e própria para a transferência, gratuita e por tempo certo ou indeterminado, de posse de

um bem público de uma entidade ou órgão para outro, que dele necessite e que se proponha a

utilizá-lo nos termos convencionados.

9. Por se tratar da cessão entre órgão e entidade da Administração Pública Federal,

pode ser formalizada mediante simples termo, sendo dispensada a licitação na forma do art. 17, § 2°,

I, da Lei n° 8.666/93.

10. Ademais, não se aplica ao caso o disposto no artigo 116, da Lei n° 8.666/93, o qual

se destina à disciplina de ajustes que envolvem transferência de recursos financeiros, o que

desnaturaria o instituto da cessão de uso.

1 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34". Ed. Malheiros Editores. São Paulo, 2008, p. 534/535.



i^-Fj./Ç^l^Coofinuação do PARECER N° 108/2013/CONJUR-ME/CGU/AGU

\  ,wíTK il. / Nesse ponto, vale consignar que concessão de uso, consoante lições de Hely Lopes
'''' 7' ' Meirelles^, 'é o contrato administrativo peío quai o Poder Público atribui a utilização exclusiva de um

(  bem de seu domínio a particular, para que o explore segundo sua destinação especifica", que difere
\  da cessão de uso (transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão

o I ,

para outro), esta adequada ao presente caso.

12. Tecidas tais considerações, verifica-se que o Contrato colaclonado às fis. 08/10, ora

rubricado por este Advogado da União subscritor para fins de identificação do documento

examinado, desde que ajustado para CESSÃO DE USO, está adequado aos fins a que se propõe e

reúne as cláusulas essenciais para a sua efetividade, razão pela qual poderá seguir em seus atos

posteriores.

13. Em sendo aprovada a presente manifestação, sugiro o encaminhamento do presente

dossiê ao Departamento de Gestão Interna, para conhecimento e adoção das providências

pertinentes, atentando-se para a condição liberatória constante do item 12.

À consideração superior.

B/asília, 23 de julho de 2013.

JOKÉ NIL^N carneiro ALBUQUERQUE FILHÕ
\  Advogado da União

^oordenador-Geral de Assuntos Internos

Aprovo o PARECER N° 108/2013/CON^R-ME/CGÜ/AGÜ. Remetam-se os autos ao
Departamento de Gestão Interna, para conhecirrjentoX e adoção das providências pertinentes,
atpn^pnfln-«:e para a condição liberatória constante ao itenji 12.

OGI / WIE j I y Brasília, de Julho de 2013.

2 5 JUL2013
PITÁGORi kS DYTZ

Advogado da União

Consultor Jurídico

MEIRELIES. Hey Lopes* Direito Administrativo Brasileiro. 34*. Ed. Matheiros Editores: São Paulo, 2008, p. 535.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

PROCESSO; N° 58000.000595/2013-14.

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSUNTO: Cessão de Uso

Brasília- DF, 24 de julho de 2013.

À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos.

Encaminho os presentes autos para conhecimento do PARECER CONJUR
N°108/2013/CONJUR-ME/CGU/AGU, acostado às fls. 14/15, e adoção das medidas

necessárias à formalização da Cessão de Uso, observando às orientações constantes no

referido parecer, especialmente no que conceme ao item 12.

VAGN^
Diretor do EÍet

iOUZ^UaANO
nentí/de Gestão Interna
/





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

ME/SE/DGI/CGLOG, o\ de julho de 2013
Processo n° 58000.000595/2013-14
Referente: Concessão de Uso n° 01/2013
Assunto: Novo Termo de Concessão de Uso

A Coordenação de Gestão de Compras e Contratações

Encaminho os autos, tendo em vista o PARECBR/CONJURAdE N° 108/2013 acostado
às fls. 14/15, referente à análise realizada acerca de Concessão de Uso n° 01/2013, bem como
atendimento orientações desta Consultoria Jundica.

Atenciosamente,

FERN^^N^AIUÚJO DE NOVAES
Coordena^i<Geral de Recursos Logísticos
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CAIXA

ECONÔMICA
FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - G1LOBR02 - Instalação
SEPN 512 Lotes 09/10 Ed. Centro Empresarial José Alencar da Silva - Asa Noi

70.760-500 - Brasília - DF

Brasília, 12 de junho de 2013
OF GILOG/BR 02-0703/2013

Ao

Ministério do Esporte
COGEC CONTRATOS

Esplanada dos Ministérios - Bloco A
Brasília/DF - CEP; 70.053-900

A/C Rogério Woiney Leite

Assunto: Encaminha Termo de Cessão de Uso n° 01/2013 assinado

Senhor Assistente,

1. Conforme solicitado em mensagem eletrônica do dia 1° de agosto de
2013, encaminhamos, em anexo, duas vias assinadas do Termo de Cessão de Uso n°
01/2013, cujo objeto é a cessão de uso de uma área de 240m^, para Instalação de
Posto de Atendimento Bancário - PAB da Caixa Econômica Federal, situada na parte
térrea do Ed. Sede do Ministério do Esporte, localizado na Esplanada dos Ministérios,
Bloco "A".

1.1. Encaminhamos, ainda, cópia autenticada da procuração que outorga
poderes ao Sr. José Eduardo Ferreira de Resende para representar a CAIXA.

2. Por oportuno, solicitamos o envio da documentação relacionada abaixo, a
ser entregue no Centro Empresarial Jose Alencar Gomes da Silva, no SEPN 512, Lote
01 e 02, 4° andar. Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.760-500, aos cuidados de Felipe
Araújo;

Do imóvel:

- escritura ou documento que comprove a titularidade do imóvel ou do direito de posse
do imóvel ou de área de imóvel pelo cedente
- "habite-se", no caso de imóvel edificado;
- última conta de energia elétrica e de água, no caso de imóvel edificado.

Do cadente:

-CNPJ;

- Comprovante do titular ou responsável pelo cedente, quanto aos poderes específicos
para firmar o Termo de Cessão;
- RG e CPF do titular ou responsável pelo cedente pessoa jurídica;
- certidão de regularidade do FGTS - fornecida pela CAIXA;
- certidão negativa de débito junto ao INSS - fornecida pelo INSS;
- certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da
União; certidão negativa das receitas estadual e municipal; e
- CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

2.1. Na ausência de algum dos documentos solicitados a gentileza de nos
notificarem para buscarmos alternativas para a contratação.

}I4)02-7VOI





CAIXA

ECONÔMICA
FEDERAL

\  Rubnca /

3  Por fim, solicitamos encaminhar cópia do comprovante de pubitcaÇao da
contratação no D.O U.

4  Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento atrevido
telefone (061) 3448-6585 ou pelo e-mail gilogbr02@caixa.gov.br.

Atenciosamente, (

FELIPE ARAÚJO MENEZES
Técnico Bancário Novo

GILOG/BR - Instalação Predial

OOSÉ^DUARDO FERREITU DE RESENDE
_^,..-^erente de Filial Substituto Eventual

GILOGBR - Gl Logística Brasília / DF

OF GILOG/BR 02-0703/2013
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Atos do Poder Executivo

MINISTÉRIO DA FAZENDA

DECRETOS DE 6 DE ABRIL DE 2011

A PR£SrD£NTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, Inciso VI, alínea *i\ da ConsütuiçJo. e
tendo em vista o disposto no art. 26 tio Estatuto da Caixa Econômica
Faieral, aprovado pelo Decreto n^ 6.473. de 5 de Junho de 2008.
resolve

exonerar

JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA do cargo de Vice-Presidente ib
Caixa Econômica Federal, responsávd exclusivamente pela Admi
nistração ou Operacionalizacão das loterias federais e dos fundos
instituídos pelo Governo Feaeral.

Brasília. 6 de abril de 2011; 190° da Independência e 123° da

DILMA ROUSSEFF
CtiiJo hfantegit

^"i^TABELA D£ PREÇOS DE-J0RNA1S'AVU|>S0S
I  Ol»lrllo I D«m«PsPáginas F^dnral Cstadoa

fl<02s28 RX OJO RS 1.80

"  da 22 >76 RS 0.50 RS 2.00
am »Q a 1S6 RS 1.10 RS 2.60
ds 160 * 250 RS 1.50 RS 3.00

254 ■ SOO RS S.OO

: Aeims d« 9O0 págin*» • pracP ■•b«laLm|M»7«Ke«d«nt« d<
' ttáginaa muliiplle«<lo por RS O.O107 * ' "A 7'-"- ■

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84. inciso VI, alínea *a*. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 26 do Estatuto da CaUa Econômica J
Federai, aprovado pelo Decreto o® 6 473. de 5 de junho de 2008, ^
resolve

NOMEAR '

FÁBIO FERREIRA CLETO, para exercer o cargo de Vice-Presidente
da Caixa Ecouômica Federal, responsável exclusivamente pela Ad
ministração ou Operacionalização das loterias federais e deu fundos
instituídos pelo Governo FederiL ^

Brasília. 6 de abril de 2011; 190° da Independência e 123° da |
República. |

DILMA ROUSSEFF
Cuide Maiuega

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84, inciso VI. alínea *a'. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 26 do Estatuto da CaUa Econômica
Federa), aç^ovado pelo Decreto b° 6.473, de S de junho de 2C08.
resolve

EXONERAR

BOLIVAR TARJUCÓ MOURA NETO do cario de Vice-Presidente
da Caixa Econômica Federal, responsável exclusivamente pela Gestão
de Ativos de Terceiros.

BrasOia, 6 de abril de 2011; 190° da Independência e 123° da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuido Mantegú

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84. inciso VI. alfnea *a*. dã Constituição, e
lendo em vUia o disposto no art 26 do Estatuto da Caixa Econômica
Federal, aprovado pelo Decreto n® 6.473. de 5 de junho de 2008,
resolve

NOMEAR

MARCOS ROBERTO VASCONCELOS, para exercer o carga.de
Vke-Presldente da Caixa Econômica FederaJ. responsável exclusi
vamente pela Gestão de Ativos de Tereetros.

Brasnii, 6 de abril de 2011; 190° da Indepen^ncia e 123° da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuido Maníega

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso di atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso VI. alínea *a*. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art 23 do Estatuto da Caixa Econômica

,  Federal, aprovado pelo Decreto n' 6.473, de 5 de junho de 2008.
resolve

EXONERAR

ÉDILO RICARDO VAIADA?^ do cargo de Vice-Presidente da
Caixa Econômica Federal.

Brasília. 6 de abril de 2011; 190® da Independência e 123° da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuido A/a/iUfo

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da otribuição
que Ibe confere o art. 84, Inciso VI. alínea 'a*, da Constituição, e
tendo em visu o disposto no art. 23 do Estatuto da Caixa Econômica
Federal, aprovado pelo Decreto n° 6.473, de S de jutüio de 2008,

J  resolve

V
3ürt(ARQUES DA CrÍjÍ!^ Wrtffircer o cargo de

ice-Presidente da Caixa Econômica Federal.

Brasflia. 6 de abril de 2011; 190» da Independência e 123° da
República.

DILMA ROUSSEFF
Giiído Aftuuega

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84, inciso VI, alínea 'a\ da Constituição, e
lendo em vista o disposto no art 23 tio Estatuto da Caixa Econômica
Federal, aprovado pelo Decreto n° 6.473. de S de junho de 2008.
resolve

EXONERAR

CARLOS AUGUSTO BORGES do cargo de Vice-Prealdenie da Cai
xa Econômica Federal.

Brasília. 6 de abril de 2011; 190° da Independência e 123® da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuide A/tífttega

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI. alínea *a*, da Constituição, e
tendo etn vista o disposto no art 13 do Estatuto da Caixa Econômica
FederiL aprovado pelo Decreto n' 6.473. de 5 de junho de 2008,
resolve

nomear

RAPHAEL REZENDE NETO. para exercer o cargo de Vice-Pre-
sidents da Cai.xa Econômica Federal

Brasília, 6 de abril de 2011; 190" da Independência e 123° da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuido Afantega

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA» no t»o da atribuição
que lhe confere o art 84. inciso VI. alínea *§*, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no att 23 do Estatuto da Cmxa Econômica
Federal, aprovado pelo Decreto n» 6.473. de S de junho de 2008,
resolve

EXONERAR

MARCOS ROBERTO VASCONCELOS do cargo de Vice-Presidente
da Caixa Econômica Federa).

BrasOia, 6 de abril de 2011; 190° da Independência e 123» da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuido A/aniega

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84. Inciso VI. alfnea 'a', da Constituição, e

>  lendo em vista o disposto no art 23 ^ Estatuto ^ Caixa Econômica
Federal, aprovado pelo Decreto n» 6.473, ile 5 de junho de 2008,
resolve

NOMEAR

inSI^. URBANO DUARTE, para exercer e cargo de Viee-Prestdente
da Caixa Econômica Federal.

3  Bnuília. 6de abril delOII; 190° da Independência e I23°da
t  República.

*  DILMA ROUSSEFF
Gtddo Afantega

Ali'

sob no: 2011027.455
SSlo: -,1/027245-5. DE 15/04/^01
SL: S3 S 0000038 L j '

SECHíTAHlO-GERAL
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'A PRESIDEiNTA DA REPÚBLICA, no uso dj aifibuiç5o
que lifâtTonfere o arL 84, inciso VI, alínea *a*. da ConsücuiçSo, e
tendo em vista 9 disposto no art. 23 do Estatuto da Coisa Econdmica
Federal, aprovado peto Decreta o* 6.473, de S de junho de 2008.
resolve

EXONERAR

lORGE FONTES HEREDA do cargo de Vice-Presidenie da Caixa
Econômica Federal, a partir de 29 de março de 20U.

BrasQia. 6 de abnl de 2011: 190" da Independincia e 123* da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuido M%vutga

A PRESrDEra^A da REPÚDUCA, no uso da airibuiçJo
que lhe confere o an. 84. íikÍso VI. alínea *a*, da ConsiituiçSo, e
tendo em vista o di.sposto no an. 23 do Estatuto da Caixa Econômica
Fedetol. aprovado pelo Drcreio n* 6-473. de S de jurJio de 2G08,
resolve

NOMEAR

JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Vice-
Presidente da CaUa Econômica Federal.

Brasília, 6 de abril de 2011; 190" da Independência e 123* da
República.

OaMA ROUSSEFF

, Ot*i; ̂  FERREIRA>\ARTÍNS vascois.çelos
•; Secféláriô Èxédutivo da Casa Civil - v:-:. :

;^SEÇAO 2_ t r

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atríbuíçSo
que lhe confere o an 84, "inciió VI.* alínea'*a'. dif ConstituiçSo, e
lendo em vista o disposto no art. 23 do Estatuto da Caixa Econômica
F^eral. aprovado pelo Decreto n" 6 473, de S de junho de 2003.
resolve '

NOMEAR

GEDDEL QUADROS VTEtR \ L'V!A, para f srcc: o »,argo de Vice-
Presidente da Caixa Econômca Fsderal.

Brasília. 7 de abi.l <k 20i i; I9C* da InJependÔiicla e 123* da
República.

DILMA ROUSSEFF
CiiidiJ Aíaniígit

DESIGNAR

EDUARDO FUMES PARAJO. para cxcn
Concelho Consultivo da Agência Naci«
presenianie das entidades de classe ÁC
letecomunícações, com mandato xi/én

l^jntadoras dc scb^l^ld:

wntóícíãT IJJ* c]Brasília. 6 de abril de 20111 mf daTnteKnd^ia e IÍJ
República. ISl 7

A PRESIDE.NTA DA REPÜDUcX?TliMsr'i^^
que lhe confere o art. 84. Inciso VT. alínea *a', Copífiíuicâ
tendo em tisla o disposto nos arts. 34 e 36 da Le^ |í^2, ddi

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atríbuiç3o julho de 1997, e nos arts. 37 e 38 do Regulat^niyo^cvjd
confere o in. 84, inciso VI. alínea *1*. da Constituição, e Decreto n' 2.333. de 7 de outubro de 1997. resilvel rt'*!

Federai, aprovado pelo Dacreto- a* 6.473. de-S junho 8e 2G08.
resolve . . . - .'

EXONERAR - ̂

CLARICE COPPETTI dD VÍci.pR»iiaMe éi Cu» Eco-
. nômica Federal.

Brasília, 6 de obiil de 2011; 190" dX Independência e 123" da
R^lblica.

DILMA ROUSSEFF
Cuido A/anreg<i

PRESIDÊNCIA DA REPIJBLICA
CASA CIVIL

IMPRENSA NACIONAL

^JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
! . CoortJenador-Geral de
í  A'

' '-í t*'^l-EXÁNDRE-MI RAN DA'M^HApp '•-■' Coordenador de Editoraçíd e í^úr^.r^.iíT'.

: V Coordenador de Produto ' ̂  -V:'

A Imprensa Nacicna! nSs possui reprucnlanies autorixadot
para a comercialização de assiruturaa impresus e eletrônicas

,  hltp-7/wvAv.ln.gov.br ouvldoría®in.gov.br
SIG, Quadra 6. Lote 500. CEP 70610-460, Brasília - DP

• CNPJ: 041 9664SA)001 00
Fone: 0500 725 6787

que lhe confere o in. 84, inciso VI. alínea *1*. da Constituição, e
lendo em vista o disposto ao at. 23 do Estatuto ^ Caixa Econômica
Federal, aprovada pelo Decreto n" 5 473, de S de junho de 2003.
resolve

EXONERAR

CARLOS ANTONIO DE BRITO do cargo de Vice-Presidente da
Caixa Econômica Federal

Brasília. 6 de tbHI de 2011; 190* da Tndepeodôf^ta e 123* da
República.

DILMA ROUSSEFF
Cuida Manítga

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere e art. 84. inciso VI, alínea '1'. da Onstitutçlo. e
tendo em vista o disposto no art. 23 do Estatuto da Caixa Econômica
Ftderal, aprovado pelo Decreto n" 6.473. de 5 de junho de 2008.
resolve

NOMEAR

PAULO ROBERTO DOS SANTOS, para exercer o cargo de Vjcs-
Presidente da Caixa Econômica Federal.

Brasília, 6 de abril de 2011; 190* da Independência e 123* da
República.

Dn^lA ROUSSEFF
Cuido iíanteia

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DECRETOS DE 6 DE ABRIL DE 2011

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o ait. 84, Inciso VL alínea *a*. da Constituição, e
lendo em vista o disposto nos arts. 34 e 36 da Lei n* 9.472. de 16 de
iulho de 1997, e nos iris. 37 e 38 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n* 2.338, de 7 4e outubro de 1997. resolve

DESIGNAR

RODRIGO ZERBONE LOUREIRO, pan exercer a função de mem
bro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomuni
cações. representante do Poder Executivo, em com(riemcntaçlo de
mandato, até 16 de fevereiro de 2013, na vaga delxoida por Édio
Henrique de Almeida José e Azevedo, em rozlo de renúncix

Brasília. 6 de abril de 2011; 190" da Independência e 123* da
República.

•  DILMA ROUSSEFF
•  Fsuío Dtmardo Silva

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. irtclso VI. alínea *»'. da Constituição, c
tendo em vista o disposto nos aits. 34 e36*da Lei n" 9.472. de 16 de
folho de 1997. c nos arts. 37 e 38 do Regulamento aprovado pelo
Decreto a* 2.338, de 7 de outubro de 1997, resolve

DESIGNAR

IAME3 MARLON AZEVEDO GORGEN. para exercer a furKão dc
merr^ro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Teleco
municações. representante do Poder Executivo, em complementaçSo
de mandato, atê 16 de fevereiro de 2012, na vaga deixada por Ro
berto Pinto Monins, em razão de renúncia.

Brasília. 6 de abril de 2011; 190* da Independência e 123* da
República.

DÍLMA ROUSSEFF
Patdo Bernardo Silvn

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso VL alínea 'a', da Constituição, c
lendo em vista o disposto nos arts. 34 e 36 da Lei n* 9.472, de 16 de
julho de 1997, e nos arts. 37 e 38 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n* 2.338, de 7 de outubro de 1997, resolve

DESIGNAR l \ /7T^
MARCELLO KHRANDA SAMPAIO CORRÊA. Wa
ção de membro do Conselho Consultivo da AgênU
Telecomumcoçôes, represcntonie das entidades repre mtjv- '
ciedade. com mandato até 16 de fevereiro de 2014.

Brasília. 6 de abril de 2011; 190" da Independência e 123* da
República.

DILMA ROUSSEFF
Paulo Bernardo Silva

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no tsso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso VI. alínea *a'. da Constitoição. e
tendo em vista o disposto nos arts. 34 e 36 da Lei n* 9.472. de 16 de
jullto de 1997, e nos arts. 37 e 38 do Regulamento aprovado pela
Decreto n* 2.338. de 7 de outubro de 1997. resolve

DESIGNAR

LEONARDO ROSCOE BESSA. para exercer a função de membro
do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações,
representante das entidades rapresentaiivis dos usuirios. com man
dato até 16 de fevereiro de 2014.

Brasília, 6 de abril de 2011; t9C* da Independência e 123* da
República.

DO-MA ROUSSEFF
Pcnrfo Bernardo Slh-a

Presidência da República

CASA crviL

PORTARIAS DE ( DE ABRIL DE 2011

MMSTÉRJO DA CIÊNCIA E TECNOLOOU
O NONISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA Ctva

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e
lendo em vista o disposto no art, 13. $$ l* e da Lei o* 8.111 de
li, de dezembro de 1990, resolve

N* 830 - TORNAR SEM EFEITO

I Portaria n* 338. de 24 de janeiro de 2011, publicada no Diário
Oficial da União do dia 25 subseoUente. que nomeou FERNANDA
DE NEGRI. para exercer o cxrgo de Chefe da Assessoría de Acom
panhamento e Avaliação das Atividades Finalísllcas da Secretaria-
Executiva do Minístêno da Gência e Tecdologia. código DAS lOl.S,
em virtude de não ter tomado posse no prazo legaL

N* 831 - N O M E A R
I

FERNANDA DE NEGRJ, para e.xercer o cargo de Chefe da As-
sessoria de Acompanhamento e Avaliação das Atividades Tmalísticas
da Seeretaria-Executiva do Ministério da Qência e Tecnoloaia có
digo DAS 101.5. '

ANTONIO PALOCCI RLHO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições c
lendo em vista o dixpoiMo no art. !• do Decretí n» 4,734. da U dc -
junho de 2003, resolve

N' 832 - N O M E A R

SÉRGIO lAMAL COTTI, para exercer o cargo de Diretor de Edu
cação Inteipal. Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Edu
cação Continuada, Alfabetizaçio e Diversidade do Ministério da Edu
cação, código DAS lOlJ.

ík JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERALp: certifico o registro EM: 18/05/2011 SOB N<^ 20110272455
Protocolo: 11/027245-5, DE 15/04/2011 _ U11U27Z455

'2npresa:53 5 0000038 1
; C.a.IXA ECONÔMICA FEDERAL

ANTONIO CELSON G,MENDES
SECRETARIOGERAL
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2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTI _
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL '

V, , Dr. Goiânio Borges Teixeira Dr. Ramilo Simões Corrêa
Prot: 036297 TabcUâo Subsiimto "

Livro: 2900 W
Foiha: 111

CERTIDÃO
CERTIFICO a pedido de parte interessada que, revendo os livros àe ^
Subst. Procurações existentes neste Notariado, dentre eles, no y
número 2900, às fis. 111, verifiquei constar o seguinte instrumento; / /
SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE F/pj»'!.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO. \ V

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que\
aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze (14/09/2011), nesta Cidade de Brasilia, |
Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim. Escrevente Notarial, |
compareceu como outorgante, PAULO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador
da cédula de identidade RG n" 36203323-SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 530.422.719-00. residente
e domiciliado em Brasília/DF, o qual se declara na qualidade de Vice-Presidente da VILOG -
Vice-Presidència de Logística e Retaguarda, nomeado por Decreto de 06.04.2011, publicado no DOU de
07.04.2011, Seção 2, Ano Lll n" 67. cuja cópia fica aqui arquivada, identificado e reconhecido como o
próprio do que dou fé. E por ele me foi dito que, por este instrumento público substabelece, como de
fato substabelecido tem, com reserva de Iguais poderes na Pessoa de: SANDRA SUELY SARTORI
SCHULTZ, brasileira, casada, economiária, portadora da cédula de identidade RG n° 1.405.686-SSP/PR e
inscrita no CPF/MF n° 305.410.269-68, residente e domiciliada em Brasilia/DF, na qualidade de
Superintendente Nacional da SN Contratação, (dados fornecidos por declaração, ficando o outorgante
responsável pela sua veracidade, bem como por qualquer incorreção), todos os poderes que lhe foram
conferidos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos da procuração pública lavrada NESTAS
NOTAS, livro 2818, fls. 79 e 80, em data de dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(16/09/2010), para representar a CEF ativa e passivamente, e, em especial, nos contratos e procedimentos
alcançados pela Lei 8.666/93, tais como contratos de obras, serviços, compras, fornecimento de energia
elétrica, contratos de locação e cessão de uso de bens imóveis, bem como na alienação de bens móveis e
imóveis; na formalização de convênios, de contratos de locação de imóveis, alienações, arrendamentos,
concessões e permissões, podendo para tais fins assinar escrituras e contratos, públicos ou particulares,
receber, dar quitação, firmar compromisso, estipular prazo, taxa de juros, cláusulas e condições relativas ao
negócio realizado, inclusive quanto á cessão e transferência de direitos, representá-la em Cartório de
Registro de Imóveis, de Notas de Títulos e Documentos, instituições públicas ou privadas, empresas e
órgãos públicos, podendo ainda outorgar Escrituras Públicas, ou assinar contratos particulares, de venda e
compra de imóveis, arrendamento residencial com opção de compra, assinar Cartas de Arrematação, de
Adjudicação, receber imóveis em dação e pagamento, e ainda, outorgar Escrituras de Cessão de Direitos
ou promessa de compra e venda e Escrituras Definitivas referentes a esses imóveis, podendo descrevê-los

k  com suas medidas e confrontações, estipular preço, receber e dar quitação, transmitir posse, dorninio,
direito e ação, responder pela evicção de direitos na forma da lei, autorizar cancelamento de ônus reais; no
âmbito do PAR (Programa de Arrendamento Residencial): firmar convênios com o Poder Público;
representar o arrendador (Fundo de Arrendamento Residencial) ativa e passivamente nas esferas judicial e
extrajudicial; consolidar a propriedade fiduciária - alienação fiduciária - pela retomada do imóvel por
Inadimplência; arrendar e transferir direito de propriedade e de domínio útil; adquirir direito de posse de
imóveis tombados pelo Poder Público; requerer o registro de imóveis e averbações junto aos RI; praticar
outros atos necessários á manutenção dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de
Arrendamento Residencial, tudo praticado em conformidade com o regime de alçada do outorgado ou nos
termos em que vier a ser aprovado por Resolução do Conselho Diretor da Outorgante, praticando, enfim,
todos os atos necessários perante quaisquer órgãos, entidades, empresas, cartórios, instituições públicas
ou privadas, e ainda, representá-la em reuniões de condomínio, discutir e votar todas e quaisquer matérias
referentes ao condomínio, inclusive negociação e pagamento de taxas de condomínio e eleição de síndico;
podendo, ainda, outorgar, aceitar e assinar escrituras públicas e/ou contratos de venda e compra e/ou de
qualquer outra natureza ou forma legal de alienação, com as cláusulas, condições, direitos e obrigações
inerentes, de imóveis pertencentes e/ou que vierem a pertencer a ela outorgante mandante por
adjudicações, arrematações e dações em pagamentos, cuja identificação e individualização de cada qual
constem e/ou constarão dos necessários procedimentos de concorrência e/ou de quaisquer outras
naturezas ou modalidades regularmente permitidas para as respectivas alienações, podendo representá-la
em todos os atos e diligências que se fizerem necessários para tanto, descrever cada qual dos imóveis com
as informações e requisitos necessários, estipular e receber os preços, passar recibos e dar quitações,
transferir, posse, domínio, direitos e ação, apresentar documentos, prestar todas as declarações e
informações necessárias e/ou exigidas, obrigá-la à evicção legal, promover e assinar retificações e

Prot: 036297

Livro: 2900

Dr. Goiánio Borges Teixeira
Tabelião

Dr. Ramilo Simões Corrêa

Substituto

\ Folha: 111

SRTV / SUL - Q. 701 - BL. 01 - LOJA 24 e BL. 02 - LOJA 26 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
FONE; (61) 3225-2760 - FAX: (61) 3223-4715 - e-mall: oficlo2df@uol.com.br - CEP: 70.340-906 - BRASÍLIA - DF
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D

Prot.: 036297
Livro: 2900

Folha: 112

Dr. Goiânio Borges Teixeira
Tabelião

r. Ramilo Simões Corrêa
Substituto

/  t[, \ GOlteiO
f oolseEsfcX-'"*>!rV

ratificações autorizar e/ou requerer registros e averbações; assinar escrituras públicas O"particuFaresde arrendamento residencial com opção de compra e tudo o mais ^ a 3 os(^
dos Doderes ora outorgados, facultado o substabelecimento dos poderes aqui conferidos a )
empreqados(as) da OUTORGANTE, que estejam no exercido de cargo ou função
exercido dos poderes que lhe serão substabelecidos, podendo ainda, conferir poderes aos ^
sociedade contratada para representar a Outorgante, sendo que o
termos; Poderes da cláusula "AD JUDICIA", exclusivamente para ações de imissao ®
posse possessórias e reipersecutórias. e tudo mais necessário ao cumprimento dos dr^
Outorgados. O presente instrumento terá vigência por prazo indeterminado. Prendo ser
qualquer momento à critério da Outorgante. Ficam convalidadna todos os atos praticados P®'°
nartir do dia 01/08/2011. (Lavrada sob minuta apresentada). FICAM mandatario(s), adquire (j JJ ̂
mais deste mandato tomar conhecimento ADVERTIDOS de que °
obieto da outorga não restou formalmente comprovado neste ato. ESTA PROCURAÇÃO bU i™
VALIDADE PARA A VENDA COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PROPRIEDADE DO(S) IMÓVEL(IS) OBJETO(S) DESTA EM NOME DA OUTORGANTE. O Jabeliao
reserva o direito de cobrar emolumentos por correção de erros materiais, advmdos de declaraçao
do outoraante (PGCJDF Art 14, Parágrafo Único). Se advindos da lavratura, obriga-se a corrigi-los,erat^fh^rarapis ô pedido. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS POR VONTADE DAS PARTES^
ÍR$- 24 88) Eu (JOACY MUNIZ ALMEIDA), Escrevente Notarial, digitei, lavrei, conferi, li e encerro opmserí^ai, colheídras assinaturas. Eu, RAMILO SIMÕES CORRÊA, Tabelião
fé e assino (aa) - PAULO ROBERTO DOS SANTOS; RAMILO SIMÕES CORRÈA_ NADA MAIS.
Trasladada em forma de CERTIDÃO, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze1 rasiauaua . i-v/amí-^c^i ic?ta\ Anviii^r Wntanal a extrai. Eu.da em Torma ae ocrviiuMs-^, ciuo -- . » r- .

Ü

mu Fm L (LUCIANO silva EVANGELISTA), Auxiliar Notarial, a extrai. Eu,
% ̂ ' . (DIRCE MARIA PALHARES SIQUEIRA), Auxiliar Notarial, a confen. Eu.
ÍlT . a subscrevi, dou fé e assino,
fegurança: TJDFT20110020183514BMTT
nsultar o selo, acesse vvww.tjdft.jus.br

W

rr o

SRTV / SUL - Q. 701 - BL. 01 - LOJA 24 e BL. 02 - LOJA 26 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
FONE; (61) 3225-2760 - FAX: (61) 3223-4715 - e-mail; oficio2df@uol.com.br - CEP: 70.340-906 - BRASlUA - DF
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2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 't.

^  DR GOIÁNIO BORGES TEIXEIRA
Prot.: 037998 tabeuáo autoTtTLTo .s

I  7Q7fí wf/ sol O 'oi -comj l blo. loías 12 eíj wdartbwho "2Livro, t y / o FOfíE. 161) J225-27'iO • FAi\ 'õli K2.T-7222 VÍ2J-4/1> • jíivioi-ií-• -íOi com w • CE? 70>ãO-#% BRAmLW - ^

Folha: 100 v;.v-*

T^BELIONATO BORGES TEIXEIRA ,'_j- j,

3 TEIXEIRA DR RAMILO SIMÕES CORRÊA,.; - 'j
SDBSTÍTLTO ' íÊLsZÈy^

SUBSTABELECIMENTO DE SUBSTABELECIMENTO BASTANTE
QUE FAZ SANDRA SUELY SARTORI SCHULTZ . NA FORMA
ABAIXO:

SAIBAM quantos este público Instrumento de procuração virem que
aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze (10/10/2012), nesta Cidade de Brasília, Capital /
da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim. Escrevente Notarial, |
compareceu como outorgante: SANDRA SUELY SARTORI SCHULTZ, brasileira, casada, economiária, l
portadora da cédula de identidade RG n" 1.405.686-SSP/PR e inscrita no CPF/MF n» 305.410.269-68, \
residente e domiciliada em Brasília/DF, a qual se declara na qualidade de Superintendente Nacional da SN
Contratação, identiFicado e reconhecido como o próprio do que dou fé. E por ele me foi dito que, por este
instrumento público substabelece, como de fato substabelecido tem, com reserva de Iguais poderes no
âmbito da Gerência de Filial Logística Brasília/DF, nas Pessoas de: Bruno Silva da Silveira, brasileiro,
solteiro, economiário. portador da cédula de identidade RG n". 1812680-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob
n" 875 638.861-68, na qualidade de Gerente de Filial e/ou José Eduardo Ferreira de Resende, brasileiro,
casado, economiário, portador da cédula de identidade RG n». 3.334.126-SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob n". 614.198.776-15, na qualidade de substituto eventual, ambos residentes e domiciliados em• Brasília/DF, (dados fornecidos por declaração, ficando o outorgante responsável pela sua veracidade, bem
como por qualquer incorreção), todos os poderes que lhe foram substabelecidos por PAULO ROBERTO
DOS SANTOS, nos termos do substabelecimento público lavrado NESTAS NOTAS, livro 2900, fls. 111 e
112, em data de quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze (14/09/2011), para
representar a CEF ativa e passivamente, e, em especial, nos contratos e procedimentos alcançados pela
Lei 8,666/93, tais como contratos de obras, serviços, compras, fornecimento de energia elétrica, contratos
de locação é cessão de uso de bens imóveis, bem como na alienação de bens móveis e imóveis; na
formalização de convênios, de contratos de locação de imóveis, alienações, arrendamentos, concessões e
permissões, podendo para tais fins assinar escrituras e contratos, públicos ou particulares, receber, dar
quitação, Firmar compromisso, estipular prazo, taxa de juros, cláusulas e condições relativas ao negócio
realizado, inclusive quanto á cessão e transferência de direitos, representá-la em Cartório de Registro de
Imóveis, de Notas de Títulos e Documentos, instituições públicas ou privadas, empresas e órgãos públicos,
podendo ainda outorgar Escrituras Públicas, ou assinar contratos particulares, de venda e compra de
imóveis, arrendamento residencial com opção de compra, assinar Cartas de Arremataçâo, de Adjudicação,
receber'imóveis em dação e pagamento, e ainda, outorgar Escrituras de Cessão de Direitos ou promessa
de compra e venda e Escrituras Definitivas referentes a esses imóveis, podendo descrevê-los com suas
medidas e confrontações, estipular preço, receber e dar quitação, transmitir posse, domínio, direito e ação.
responder pela evicção de direitos na forma da lei, autorizar cancelamento de ônus reais; no âmbito do PAR
(Programa de Arrendamento Residencial): firmar convênios com o Poder Público; representar o arrendador
(Fundo de Arrendamento Residencial) ativa e passivamente nas esferas judicial e extrajudicial; consolidar a

■~'Tr"pr5pnê3ãdíÍ^^ jfiduciária - pela retomada do imóvel por inadimplência; arrendar e
'tí4'ftsTerírdTreíiioi'de;pfdpf^^^^ e dé domínio útil; adquirir direito de posse de imóveis tombados pelo Poder

,„RubliGoi- requerer-ó .-registrcF-xíe-imWis e averbações junto aos RI; praticar outros atos necessários à
'"manutenção dps bens,.:e,direitos Integrantes do patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial, tudo

praticado em conformídadè; corri í.q' regime de alçada do outorgado ou nos termos em que vier a ser
aprovado pdrFféáoliiçaò^dd Gohséjfio Diretor da Outorgante, praticando, enfim, todos os atos necessários

•!d.ElJÍ,EibÍÈ^W;puâ^uer: ôiaâds;i'^nlidp(tes, empresas, cartórios, instituições públicas ou privadas, e ainda,
representá-ia-em^i réurTlêeã'dé dbndomínio, discutir e votar todas e quaisquer matérias referentes ao
condomínio, ÍQclusive.TTegociaçãOi-á pagamento de taxas de condomínio e eleição de síndico; podendo,
ainda ou^d^^ácaitíf públicas e/ou contratos de venda e compra e/ou de qualqueroutra naturB^^ bU fsrmllé^,dá alienaçã com as cláusulas, condições, direitos e obrigações inerentes.
ri^R jmovçis oéfiéncerités ,e/QU''que vierem a pertencer a ela outorgante mandante por adjudicações,
arrematações e dações em pagamentos, cuja identificação e individualização de cada qual constem e/ou
constarão dos necessários procedimentos de concorrência e/ou de quaisquer outras naturezas ou
modalidades regularmente permitidas para as respectivas alienações, podendo representá-la em todos os
atos e diligências que se fizerem necessários para tanto, descrever cada qual dos imóveis com as
informações e requisitos necessários, estipular e receber os preços, passar recibos e dar quitações,
transferir, posse, domínio, direitos e açao, apresentar documentos, prestar todas as declarações e
informações necessárias e/ou exigidas, obrigá-la à evicção legal, promover e assinar retificações e
ratificações, autorizar e/ou requerer registros e averbações; assinar escrituras públicas ou contratos
particulares' de arrendamento residencial com opção de compra e tudo o mais necessário ao cumprimento
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2"TABELlAO ÜE rSUlAíü E EKUlEblO
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

TABELIO.VATO BORUES TEI\EIR.V ;
i  ̂

Proi: 037998

Livro: 2976

Folha: 101

-í 3 V

TABELIO.VATO BORUES TEI.\EIR,V

.  DR.GOIÃNIO BORGES TEIXDRA

dos poderes ora outorgados, facultado o substabelecimento dos poderes aqui conferidos a outros(as)
emoreqadosías) da OUTORGANTE, que estejam no exercido de cargo ou função compatível com o
exercício dos poderes que lhe serão substabelecidos, podendo ainda, conferir poderes aos advogados de
sociedade contratada para representar a Outorgante. sendo que o mandato será expresso nos seguintes
termos- Poderes da cláusula "AD JUDICIA", exclusivamente para ações de imissao e reintegrado de
posse ' possessórias e reipersecutórias, e tudo mais necessário ao cumpom^to dos poderes ora
outorgados, O presente instrumento terá vigência por prazo indeterminado, p^e^o se' '®3ado a
qualquer momento à critério da Outorgante. Ficam convalidados todos os
nartir rtn riia 01/03/2011. (Lavrada sob minuta apresentada). FICAM mandatario{s), adquirente(s) e quem
Lis deste mandato tomar contiecimento ADVERTIDOS de que °
nhiatn da outoraa não restou formalmen'(e comprovado neste ato. ESTA PROCURAÇÃO 80 TEFtA
VALIDADE PARA A VENDA COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A
PROPRIEDADE DO(S) IMÓVEL(IS) OBJETO(S) DESTA EM NOME DA OUTORGANTE. O Tabeliao
reserva o direito de cobrar emolumentos por correção de erros materiais, advindos de declaraçao
rir. r.iitr.rcKint-o íPGCJDF Art 14 Parágrafo Único). Se advindo? da lavratura, obriga-se a corrigi-lo ,
1  D,^ TESI|»ÍUNHAS POR VONTADE DAS PARTES^
iR^ Áe 531 Eu (JOACY MüfílZ AWsS^IDA), Escrevente/Nç^rial, digitei, lavrei, conferi, li e encerro o

EiAjGfíia^Ôfie-ÇORRêA, Tabelião Substituto, subscrevi, doufc pr^en^atocolhen^ia^^g^j^t^íj^^^^-gll^^^g Trasladada na
féf e ̂ sino. taaj_PP-w»N^ (jou fé e assino em público e raso.

EM TF.qTFMUNm DA VERDADE.
Selo de segurançãrfJDriT20120ü^181090JXRV
Para consultar o selo, kcess^.j|((í^.t]d^us.br
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MINISTÉRIO DO ESPORTE \ >
SECRETARIA EXECUTIVA \

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÔE^

COGEC/CGLOG, em de agosto de 2013.
Referência: Processo n° 58000.000595/2013-14
Assunto: Assinatura do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013

Senhor Coordenador Geral de Recursos Logísticos,

Encaminho, anexo, para assinatura do Senhor Diretor do Departamento de Gestão Intern^ o
Termo de Cessão de Uso n° 01/2013, a ser firmado com a Caixa Econômica Federal, cujo objeto
destina-se à cessão de uso de área de 240 (duzentos e quarenta) m^ para instalação do Posto de
Atendimento Bancário - PAB, da Caixa Econômica Federal, situado na Esplanada dos Ministérios,
Bloco "A", imóvel da União, administrado por este Mini^rio, pelo período de 60 (sessenta) meses.

ROGÉRI
Assistente
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

[w/fis.^^ y.

ME/SE/DGI/CGLOG, 0^1 de julho de 2013
Processo n° 58000.000595/2013-14
Referente: Concessão de Uso n" 01/2013
Assunto: Novo Termo de Cessão de Uso

Ao Departamento de Gestão Interna,

Em atenção ao despacho proferido pela Coordenação de Gestão de Compras e
Contratações, acostado à fl. 28, encaminho o presente processo, para se de acordo, assinar
proceder com a assinatura do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013.

Atenciosamente,

ERN^ÍNDO ARAÚJO DE NOVAES
Coorí^Mdor-Geral de Recursos Logísticos

/ )

'jlWw^joouzajLuciano
Diretor Departamento de

Sestâo Interna
Ministério do Esporte

-4z/oe/^j
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MINISTÉRIO DO ESPORTE y
SECRETARIA EXECUTIVA \

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

TERMO DE CESSÃO DE USO N" 01/2013,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO
ESPORTE E A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF.

I

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE, sediado em Brasília, Distrito
Federal, à Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.973.091/0001-
77, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Gestão Interna, Senhor VAGNER DE
SOUZA LUCIANO, portador da Carteira de Identidade n° 1.162.582, expedida pela SSP/DF e do
CPF n° 473.420.481-00, nomeado pela Portaria n° 308, publicada no DOU em 23 de abril de 2013,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria/ME n° 06, de 10 de fevereiro de 2003, publicada
no DOU de 17 subsequente, no uso de suas atribuições legais, resolve ceder à C.AIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública,
constituída os termos do Decreto-Lei n° 759, de 12.08.1969 e do Decreto n" 66.303, de
06.03.1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto n° 6.473, de
05.06.2008, por intermédio de sua Gerência de Filial - Logística em Brasília - GILOG/BR, CNPJ
n° 00.360.305/2660-58, localizada no Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva, SEPN
512, Lote 01 e 02, Asa Norte, Brasília - DF, representada pelo Gerente de Filial Substituto
Eventual, o Senhor JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE RESENDE, brasileiro, casado,
economiário, portador da cédula de identidade RG n° 3.334.126 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob
o n° 614.198.776-15, conforme substabelecimento de procuração lavrado em 10/10/2012, no
Cartório do 2° Tabelião de Notas e Protesto de Brasília, Distrito Federal, às fls. 100 do livro 2976,
no uso do bem objeto do presente Termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Termo destina-se à cessão de uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta) m^, para
instalação de Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federal - CEF, situada
na parte térrea do Edifício — Sede do Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministérios, Bloco
"A", imóvel da União, Administrado pelo Ministério do Esporte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

O presente Termo dispensa a Licitação com base no Artigo 17, Parágrafo 2° da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, uma vez que se destina a conceder direito real de uso de bem imóvel, a outra
entidade da Administração Pública.





CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESI
CESSIONÁRIO

f vir n iNÍA

\w «utjricB y j

3.1 — cobrir toda e qualquer despesa relativa ao consumo de energia elétrica, água, telefone, g^%'
outras taxas que venham a incidir sobre a área ocupada, bem como promover a conservação e
limpeza da área e de suas adjacências;

3.2 - fazer e manter, às suas expensas, durante a ocupação do imóvel, seguro contra incêndio, de
cuja apólice conste, como beneficiário, o Ministério do Esporte;

3.3 - realizar a imediata reparação dos danos verificados no móvel, exceto os decorrentes de vício
de construção, devendo, neste caso, desde logo notificar a Cedente;

3.4 - submeter à aprovação da Cedente os projetos relativos à reparação dos danos ocorridos, bem
como os relativos às benfeitorias necessárias ao desenvolvimento das atividades a que se destina o
imóvel;

3.5 - a restituir o imóvel, finda a cessão, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

3.6 - consultar a Cedente, antes de promover qualquer alteração do imóvel objeto da cessão;

3.7 - a Cessionária se responsabiliza, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos
eventualmente causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de
serviços públicos e pelo custo se seu remanejamento, quando for o caso.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 - A presente cessão vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, improrrogáveis, salvo se em
caráter excepcional, nos termos do Art. 57, e § 4°, da Lei 8.666/93.

4.2 - O Termo de Cessão poderá ser rescindido por acordo entre as partes, bastando, para tanto,
'  manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que

caiba indenização a qualquer das partes sob nenhum motivo decorrente da rescisão.

4.3 - O Ministério do Esporte poderá rescindir unilateralmente a cessão, verificando o
descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes neste Termo ou, ainda a superveniência de
norma legal que impeça sua continuidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente, sendo vedada a alteração do objeto assim como quaisquer
modificações na sua destinação ou utilização.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Este Teimo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto no Art. 26,

cV'





da Lei 8.666/93, contando da assinatura do presente Instrument*^
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

\ V Rubfteã~y

7.1 - As partes designarão representantes para acompanhar a execução do objeto do presente
Termo.

7. 2 — E assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, as partes, a seguir,
firmam o presente Termo de Cessão de Uso, em duas vias, de igual teor e forma, para um só
efeito, cujo Instrumento ficará arquivado na Coordenação Geral de Recursos Logísticos deste
Ministério, conforme dispõe o Art. 60 da Lei n° 8.666/93.

Brasília, de de 2013.

VAGN^DE SOUZA LUCIANO
Diretor dodjepartarnénto de Gestão Intema

Ministéno do Esporte

-^OSÉ^UARDO FERRElkÁTTETÍIESENDE
Gejefíte de Filial Substituto Eventual da GILOGBR

Caixa Econômica Federal - CEF
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}r 156. quarta-feira, 14 de agosto de 20!3

Ministério do Esporte

GABINETE DO MINISTRO

RETinCAÇAO

No Diário Oficial da Ünilo n* llft de 19 de junho de 2013.
03 Secfo 3, pàfttna 13^. que publicou o Eatnto dç Tcmio Adxüvo ao
Ccmvènio n' 76129*/2flU, onde se lê SIGNATÁRIOS SAULO
JOÃO DUARTE - Presidente do Grêmio Náutico Unito - C?jF
0(M483.640-S7 lcia-4c SIGNATÁRIOS FRANCISCO MIGUI^
SClfMIDT • Prcsidcnlc do Grêmio Náutico Uniâo - CPF

877 130-87

SECRETARIA EXEaiTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÀO INTERNA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. DE 09 DE AGOSTO DE 2013

Pelo presente Editai fica NOTIFICADA a Si* Alessandra
Silva Aqumo. CPF N" S(»3 340 803-15. que sc encontra cm loc^• incertt) c trêo sabido, a comparecer á sala 108 • I* andar. Bloco 'A',
Bdificio Binar 11. • SEPN 511. Asa Norte - Brastlta.'DF, alC as I7b00
do dia 09 de setembro de 2013. e apresentar alegação de defesa ou
recolher aos cofres da UniJto a importáncu de RS 310 743.14<tre-
zentt» c dei mil scteccntos c quarenta c irès reais c quaioiw cct-
tavos) referente ao vrêor nam^ndo ao GRUPO DE APOIO AS
COMUNIDADES CARENTES DO MARANHÃO, por meio do
Convênio n* 741*90/2010. firmado no âmbito do Mmiitêno do Es
porte - ME . na gestão de Vossa Senhoria, acrescido da atualização
monetána c dos juros dc mora mè a data base dc 09/08/2013. sujeira
a alteração até a data do efetivo rcoolhtincnio. na forma da legislação
vi^ntc O débito imputado c deowTcntc da não apresentação da
Presação de Comas do Convênio cm questão Fica estabelecido que
o não comparecimento de Vossa Scnboru e o não recolhimento do
\alor mencionado, no pra» fixado, ensejará a adoção das medidas
previstas na legislação cm vigor leiativis á instauração dc Tomada de
Contas Espccirê. junto ao Trttiunal de Contas da União, com visras á
recomposição do Tesouro Naciwial

VAGNER DE SOUZA LUCIANO
Diretor

COORDENAÇÃCMjERAL de recursos
LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COMPRAS
E CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE CESSÃO DE USO N* I«0I3

SP Piocesso 58000 000595/2013-14 Ccdcnte MINISTÉRIO DO ES-
PORFE CNPÍ/MF 02 973 091/0001 77 Cessionário CAIXA ECO
NÔMICA FEDERAL CNPJ/MF 00.360 305/2660-.58 OBJETO:
Cessão dc uso de uma area dc 240 m*. para msralação de Posto <to
Atendimento Bancáno (PAB) da Cai.xa Econômica Federal ■ CEF,
situada na parte terrea do Edificio • Sede do Minisléno do Esporte, na
FTpUwaria dos Mimttcnos, Bloco "A" Fundamento Legal Artigo 17.
Parágrafo 2® da Lei n" 8 666/93 Vigêncta 10/07/2013 a 09A)7/2018
rw« (le Assinatura 10/07/2013 VAGNER DE SOUZA LUCIANO •• Diretor do Departrancmo dc Gestão Inicma, pelo Ministério do
Esporte c JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE RESENDE - Gerente dc
Filial Substituto Eventurê da GILOGBR Caixa Econômica Federal -
CEF

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE PRORROGACAO DE OFiCIO

Espooe Prorroga de Oficio N* OOOOL:20I3 ao Convênio N*
774060/2012 Convencnles Conccdcmc MINISTÉRIO DO ESP(^-
TE Unidade Gestora. [80002. Gestão 00001 Convcocntc JOSE
DÃ PENHA PREFEITURA. CNPJ n' 08 357 642^3001-54,
PI,l27i7008. an 30. VI Valor Total RS 179 500.00. Valor de Con
trapartida RS 3 700.00. Vigência 31/12/2012 a 26A)I/20I5 D«a<te
Assmaturs 08/08/2013 Assina Pelo M1NISTF.RI0 DO ESPORTE -
MINIST DO ESPORTE I RICARDO GARCIA CAPPELLI-

(SlCONVtPORTAL) - 13/08/2013)

Eapécre Prorroga de Oficio hT 00001/2013 ao Convênio N*
774113/2012 Convencmes Coocedcnte , MINISTÉRIO DO ESPOR
TE. Unidade Gestora I8t)002. Gestão 00001 Convcncntc PRE
FEITURA MUNICIPAL DE UAQUAGUECETUBA. CNPJ n*
46 316 600/0001-64 PI 127/2008. art 30. VI Valor Total RS
832 201.14. Valor de Contrapartida; RS 67 089.39, Vigência
01/07/2013 s 05/02/2015 Data dc Aisinatuta: 08/08/2013 Assina
Pelo MINISTÉRIO DO ESPORTE • MINIST 00 ESPORTE ' RI
CARDO GARCIA CAPPELLI-

Diário Oficial da União - s«<io 3

E^c Pmiroga dc Ofiç» N»
774170/2012 Convcncntes Concedcnte hWlSTT^O DOESi^-
TE. Unidade Gestora. 180002, Gestks 00001 Coovcd^ :
NrclPK) DE AGUA BRANCÃ/ xtPne
n* 06.554 760AK)0l-27 PI 127/2008, art 30. VI T& ̂
141 125,00. Valor dc Çonüimtr^ RS ^J^jOO.
16.'07/2Ó13 a 29/01/2015 Data^ Assara.
Pelo MINISTÉRIO DO ESPORTE - MINIST DO ESPORTE ' RI
CARDO GARCIA CAPPELU-

(S1C0NV{P0RTAL) - 13/08/2013)

Ewtoc PmíTOí. dc OfÍOT f'
775069/2012 Comenentcs Conwdcnte MINISTT^IO w ESiW-
TE Unidade Gettora 180002^ Gestão 00001 Conveneitra^^^-
NIÔIPIO DE BETANIA DO tíAUL CNPJ n* 01 612 622rt«OI-33
PI 127/2008 an 30. VI Valor Total; RS 141 125.00 \Wor dcCoo-
UBpartida RS 5 645.00. Vigência; 20/06/2013 a • 15^0^;^

08/08/2013 Assina Pelo MINISTERJO DO KTORTE -
MINIST DO ESPORTE / RICARDO GARCIA CAPPELU-

{SICONV(PORTAL) - 13/08/2013)

EsoéCTc ProTToaa de Oficio N* 00001/2013 ao Cgnyêmo ^
77?Ü75/2012. Conveireotcs. Coocedcnte MINISTÉRIO DO ESIOR-
TE Unidade Gestora 180002. Oenão; 0000 i Convcnente MU-
NlèlMO DE SAO FELIX DO PIAUÍ, CNPJ n* 06 554 968/WM6
Pi 127/2008 art 30. VI VUor Total; RS 141 125 00 NWor ̂  Con
trapartida R3s 5 645.00. Vigêncá. 28/l2/2012ii 2'Í/0Í^0I5 Dao^j^iSiira 08/08/2013 Assisa Mo MINISTÉRIO DO ESPORTE ♦
MINIST DO ESPORTE / RICARDO GARCIA CAPPELU-

(SICONV(PORTAL) - 13/08/2013)

Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NAaONAL DE ÁGUAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo n* 02501 000689/2013-80. Espécie; Contrato n*Processo n* 02501 000689/2013-80. Espécie Contrato n

/£W 1677-7069 fOJ '****"

hens ücitadoi: 00002 Edital; 14^)8^0^ de 08hOO á,j^hOO e dc
14h às ITbOO Eadettoo: Setor Policial Sul Area 5 Qua^ 3 Bloco
b Saia 218 Asa SuT^RRASIUA - DF Eatiega das Propostra a
oasta dc 14/08/2013 às OttiOO no sito .coaiptasnct.ge> bc. .
Sbcrtura das Proposta». 26X18/2013 às 09h30 site www.compra»-
Qet.gov.br.

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
Pr^oaro

ISIDEC - 13/08/2013) 443001.44205-2013NE000031

CONSELHO DELIBERATIVO DO FIINDO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

EDITAL DE NOTIRCAÇÃO

Mo prcscmc Edital, o Ministério do Meio .^bicDle. w
mtcrmédio do Demaittfnenio dc Foro^ ao Dc^vrêvnnento
tcettvel c do FowfoWiooal do Me» Ambjçitt. IomIu^ na SEPN
OD 505 BL B. ED MARIE PRENDI CRUÍ. Brasila-DF - Te-y. Vin-neiZ-A ne aMniMItce «wwwEÉvcie:ícibne (ÜXX61)2Q28-2160. NOTIFICADOS
CARLOS ALEJWNDRE VARELLAR DUA^.
íí, -%ÍS8S!^

(SICONV(PORTAL) - 13/08/2013) táao Pessoa (Uoqu

Esto doctmicnto pode ser verificado no endereço cleirdmco http/Zum* in govbofewcidafcjaml,
pelo código U0032013081400163

047/ANA/20I3. Contratante Agência Naeiooal de Ag^ • ANA.
CNPJ n* 04 204 444/0001-08. Contratada ASSOCIAÇÃO BRASI
LEIRA DE AGÉNCUS DE REGULAÇÃO - ABAR. CNPJ n'
03 657 354/0001-00: Otário Patroctmo para realização do "VIU Coa-
grasso Brasileiro dc Redação c 2* Expo/ABAR", nc« dias 19 a W
de Mosto dc 2013. em Fonalcza-CE. \Wor do Contrato RS
40 000 00 Funcional Programática I8.544,2026.20W1.000I. Fonte;
0183, Natureza de Dc»csa 33 90 39. Nota dc Empenho n
2013NE000832. dc 31/7/2013. no valor de RS 40 000.00; Fimda-
oento legai Decreto n* 6 555. de 8/9/2008. e IN SECOM-PR o" 1. de
8/5/2009; Vigência 3 m«es. contados da data da sua assinatura, e
t^Ca da assinatura 13/8/2013

Processo n' 02501 000914/2013-88; Espéoc, ContiW) n*
044/ANA/2013, Contrattoic Agêncá NacKHial dc Águas - ANA;
CNPJ n* 04 204 444/0001-08. Cootiaada. INSTtTUTO ENVOL-
VERDE; CNPJ n* 08 694 758/000149. Objeto Patrocúuo para rea
lização dc *V Congresso tosiletro de Jornalismo Ambwmrê • V
CBJA" a ser realizado no pcrldo de 16 a 19/10/2013. cm BrasiUa-
DF ^dor do Contraio lU 40 000.00; Funcionai Programáuca;
18 544 2026 20W10001. Fonte 0183. Natureza de Denesa:
33 90 39; Nott dc Empenho n' 20I3NEÍ)00649. dc 18/6/2013. no
valor de RS 40000.00. Fundamento legal: Decreto n* 6 555. de
IW2008. c IN SECOM-PR n' I, de 8/5/2009; Vigência até
31/12/1013. e Data da assinatura; 1^8/2013

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LIOTAÇÃO

Processo; 02501 000623/20!3-90; Espécie Despacho de loougibi-
(idade de Licitação n* QI9/ANA/20I3; Objeto; Prestação de serviços
educacionais para capacitação dc scividom da Agtecia Naeiooal de
Aptm - ANA i»s cursos "Competências Interpessoais'' (uma^ turma
para viíue paiticipafites) c "Negociação c Oerião de Conflitos" (duas
totmas para vinte e cinco participantes); Fuadamnto

com o art. 13. VI. «nbos da Lei n' t.666. dc 21/6/1993.
nnparfin reconheceodo a mejúgibiiidadc de licitação cm 13/8/2013.
por bits Andrê Mtmiz. SuperátãtdetitB de Admmutraçio. Fitumçm c
Oestão de Pessoas, rttfiaNlo. na aicsma data. por Vicente Andreti,
Dífctor-Presidente da ANA; e VWor. RS 144.000.00

Processo n" 02501 000621/2011-39. Espécie Segundo Termo Adi
tivo ao Contrato n" 043/ANA/20n. CantftoaaU; Agência Nactonal de
Águas - ANA, CNPJ. 04 204 444A»0l4rt; Contratado CTIS TEC-
NOLOOU S A. CNPJ tf 01 644 73IAW01-32; Objeto Profrogar o
prazo dc vigência dc que trata a cláusula ncma do Coiuiato a
(M3/ANA/20n. para até 12'8/20I4. bem como indicar o crédito or
çamentário c a nota dc empenho para o exercício de 2013. Funcional
Programática 18 544 2026 20W10001; Fome; 0183. Natureza de
Despesa 33 90 39. Noto dc Empenho n"; 20I3NK)00858. dc
9/8/2013. no valor de RS 250(K)0.00; c Daía dc assinalura

AVISO DE LIOTAÇÃO
PREGÃO N" 33/2013 - UASG 443001

N" Proccs» 0250100I57I20I379 Objeto Pregão Eletrônico - Con
tratação dc empresa especializada para aquisição de 2 imagens mui-
tiespcctiiis de alto rcamuçio espnoal do enionw do reservar» Epi-
tácto Mtsoa (Boqueirão), localizado no estado da Parai"ba. Total dc

h 842 727;oaOi^. ipaj-^ c-^srêudo.
tendo em vista o retorno das conespoodêi^
endereços coostvites do proccs» c do cadastro ̂  ̂PLpanu r»
pra» £75 (innta) dias, contados da daA de pubbcação deste Ediirê.
vreaentai a prestação de Cotuas Fmal ou promover o recolhBnTO
S impoitância de R$26 484.57. ftofrcsõondgrte » recur» fcderrê
repassado iw âmbito do (Convênio a (W7/2001, pro«sso o
02000.009093/2001-52, atualizada monctanarnente e acreKiito ju
ros dc 1% ao mês, oouíbmie cálculo do. Swtççra PébitD do Tnbunal
^clnia» da União, «fe • W/0W013 As
tificao&es dão-se em ooDftmnidadç com a Ui ,"> 5^002 O ̂
devera »r recolhido mediante Guia dc Recollumetitó da Untão •
GRU, cm agência do Banco ̂  .Brwl S/AO não ̂ dimcnrodia
DotificaçOcs nos prazos cstabclecidps ensejará a ureli^ m Cadffro
Informativo de créditos irêo quitados dc setor publico federrê (LA-
DIN) cm conformidade com a legiila^ vigente

Brasília. 13 de agosto dc 2013

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento dc Fomento »

Desenvolvimento Sustentável c do Fundo Nsoonal
do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E l»S RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N* 1/MI3 - UASC H30M

Número do Cootiato; 19/2012.
N* Proces»: 02001002709201045 ^
INEX1GI61LIDAK N" 20/2012 CootrtoaMç INS^itiiy B
DO MEIO AMBIEN E J)OS RECNAT IWJOVAVÇS. ÇNW Çw-
modo 33402192000I06 Coomoado - tóSOClACAO BRASILEI
RA DE NORMAS -TÉCNICAS ABNT Ob)»»: Proirog» a vigciiaii

Total. ̂ 7 755,14. Dma de Assramma: 02/08/2013.

(SICON - 13/08/2013) 193099-19211-2013NE800002

O Instituto Brankiro do Meio Ambiente c dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA. tem* público
com o disposto no J 1", do Ari 2". da R^lw%>
de 3 I2lw7. encontra-» aberto o pn» de 45 duu para a s^iataç»
de realização de AUDl&CIA PUBLICA para a.dtscuaslo do cito^
dc Impacto Ambuãurê c rerôcctrvo Rclslóno de Impacto -
ElA^RDÍA. do entpfcco&nenio "Protelo ^Ligação Fertpvitoa

Mariana-llabiritos". proces» 02001 010326/20p9-irAs
devem ser cncamtabad» » Núcleo de Lioenoamcnio Ambieatal da
Supentuendência do IBAMA cm Minas G^s. no srapunte endereço
Av^ida do Contorno, o' 8121. Cidade Jardim. Belo Horizonte. Miim
Gerais CEP 30 110-051 Tels (31) 35556132 c (31) 35556125 ̂
dei^ eletrônico lic ambientad mg^^bama-gov br ou nla mg tba-
m»<ijgin^cOTi^.^^^c^ » disposto no Art 11 da Resrêução CO-
NAMA n" 001. de 23 01 86. toara ptótiço que * cocomram á dis-
posição para cowultt as côpi» do.Eiti^ '
^ e Relatório dc Irapac» Ambijmttl - RIMA do referê  em
preendimento. nos locais a seguir lelaciorradoe Pagma Eteo^ica ̂
IBAMA - *wi.*airMgovlw/licefreraniai«).Supcraii«idcooa ítomAMA I» Estaitodc Minas OeniB-Avenida doCoatow.n 8121.
Cidade Jardim. Belo Hortzonte/MG; Instituto ̂  Panunânip Hi^co
e Artístico Nauoiral - IPHAN. SBN Qmadn 2, Edificio Çemiml Br»-

goa Sania/MO, Procuradoria da Reptfeltca no ̂ todo de Minas G«-
^ Av Brasil. 1877. Bolo Horizonic/MC. Pmfcrtura MMicipal dc
Mariraia. Praça Juscdino KubitschcL s/n. ManmaMG. Çâinara M^
nicipal de MaríaiUL Pim MinaTo^. 89,Ccntio, hfcny^G.
Pre^ra Municipa Mo^c^w
Centro.Crais Altai/MG, c. Câmara Municiwd
Monsenhor Mendes . Í06. Centro.^ .Alraa/MG Com do ̂
Imório dc Impacto Ambiental - RIMA fòi entr»ue para a Amoa^
Nascente Afluente da Serra do Caraça. ̂  B&rro Morro de Agua
(Õuente. distrito do município de Catas Ahas/MG. c para a Asso-

do Moradores do Distrito de Santa Rita Durão, no muntop»
íTMariana/MG

GISELA DAMM FORATTINI
Diretora dc Licenciamento Ambiental -

DiUC/lBAMA

Io digítatoicntc coofonne MP a* 2 2(Kk2 dc 24/08/2001. que instriui a
fnftacstnitura de Chaves Públicas Bresifeira - ICP-Bosil.





MINISTÉRIO DO ESPORTE li
SECRETARIA EXECUTIVA \

coorS™™ dI ̂ Stricos
cooSZaorGmÃODEC^^^^

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E <^ONT^TOS
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala l-i»

CEP: 70.054-906 - Brasília - DF
Fone: (61) 3217-1965

Ofício N° 3 "2^/2013/DlACO/COGEC/CGLOG/DGESE/ME
Brasília,t=^^de agosto de 2013.

Ao Senhor
FELIPE ARAÚJO
Técnico Bancário Novo

LO^S m - Ei- Cen.o Empresaria, José Alencar da Silva
Brasília-DF

CEP 7060-500

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Serfroria 1 'VL^:rotS;t°tor24Ô\drnS
firmado entre essa entidade e este Mimsterio, ° ̂  ° Bancário - FAB da Caixa Econômica
e quarenta) m", P"» Ejigdo Sede do Ministério do Esporte, na Esplanada dos

i Umao, —ado P. este Ministério, juntamente com a
publicação do Diário Ofícial da União, Seção 3, de 14-08-2013.

Atenciosamente,

ROGEW^^pENÉYLEITE
Assistente
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS , /WE

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

'  Uj

COGEC/CGLOG, em de agosto de 2013.
Referência: Processo n° 58000.000595/2013-14
Assunto: Termo de Cessão de Uso-Caixa Econômica Federal

 Jmj

Senhor Coordenador de Patrimônio e Administração do Bloco "A", Substituto,

Remetemos, para ciência e acompanhamento, processo referente ao Termo de Ces^o de
Uso n° 01/2013, firmado entre o Ministério e a Caixa Econômica Federal, cujo objeto consiste no
uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta) m^ localizada no Térreo do Bloco "A" do Edifício
Sede deste ME, localizado na Esplanada dos Ministérios, para a instalação do Posto de
Atend i mento Bancário - PAB.

ROGÉRIO WÕLNEY LEITE
Assistente

'  j •



■ 'U - "■í"

X
\  '

r  síkn.^E \

2f-AGG2õl3

h'c.-n: 0^ -

2 9 SET 20U

DGI / fVJE

2 9 SET 2011



lfris.4y|i

Relatório Actuopanhamcnto
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Mlnlrtlilu do Eaporte

N* Documento: SBOOBjOBTaOBOOM
-37 D*Ahertuni 23n8aoi4
N'Anew)e:0
Eto»ácto: DOCUMENTO
uf:Df Número. Deteaamaaoie

«^OQí^TOK)-COOHOEHAÇto^
Dele Remeeee: 234)80014

'• CONTROlADaWA GBtAL D* UNiAO DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA

CONTROIADORIA GERAL DA UNiAO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SoMtanto(e):

PERNANOO SIMÔE8 VASaOLER

Raúumo do Aseunto:

contratos VIWNTES ENTRE
O MINISTÉRIO 00

C«*ni*wHtoto: CICOPIA

Pare; iO^
AntooedmlM:

PmooboéqutookK
( )Falar-roe

( lEnmlMralnfannar
( }Raapandar
( )Púipeier Reapaeii
( )Falercom^

Eww ProwMenÃrããk^Z

para ASSESSORA ESPECIAL DE CONTROLE WTERNOIME.

(XlPfrwtoender
( IDarPaieoar
( )Arqijiver

( Hiioento

Aaetoatora;
OatadeDovoiU9ao:_

Dato: 23000014 1B:l!

SE / ME

23SETau

Ctp:

ICA MARIA OURAES

Hoie: }7

l®S>y/iHlisBcte^)oitc.p)v,
do?acao... 23/09/2014
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PRKaDtNOA DA RXTÚBUCA
ConlroiadatfahOen! daUniio

UaMMlc: Secretaria Kxecatfara do Mtaüstério do Esporte
DeriintáriiK Lati SlaMwl Briido Foraaadee
CVC: Assesaota Especial de Controle Intono/ME

Com vistas a wiihsidisr os trabsUtos de Auditoria qas esOo sendo inioUaos nessa
Unidade e cm nnnsrnifctris com o di^walD no sititp 26 da Lei n* 10.110, de 06AX2/2001,
solicito se a Vossa Senhoria o que segue:

1. Intemar a totalidade dos ooatiatos vigentes entra o Ministério do Eqwite e a
CAIXA, oontempleado as seguintes inibnnaçfies:

IMaMcodo

COBtWtO

Nteien) do Procsno

adnnsistntivo leisGtaaaclo

ntijuii Vaiar (SS)

1  1 1 I I

aeci realizada a partir do Processo original, de fiorma que nlo ó necessário
apresentar oápia ou digitsMzaçio.

Prazo de atcadimcMito: 13/10/2014

RespeHosamaite,

FrniMh WBiiea Vaesolcr
Chefe de Diviainw Auditoria da Área de Esporte

DRTES/DR/SFC/COU

Dlntieiro púbHoe é da sua eonla





MMKTCnO DO ESPORTE
SeCRETAIIIA EXECUTIVA

DBPARTAMMTO OB OBITAo SfTERNA

COORDENA^ DE OBSTAO DE COMPRAS E CONTRATAÇâBB
COQECVCOLOO, «2? âda Mtambre de 2014.
RwfciSwote; Dwjwoho li* 1C7aa014-C(E.OQIDQI/8EME
AmwNr SubakSar fMpoito a AiKNoila

Saniwra CoordMMKkm - Gwal da Racumoa Ijogfsticoa,

^SlfSSnTcilSS^aSrttSi. " "•
2. infònnainoB qua foram oa
S8701.003641^2013-21 a 58000.00060SS013-14.

nH 68701.001367/2011-94.

iwSSÈS.''*^ "* 86701.004417/2012-76 Monno qua o maamo anoantra-.. ,

4  Anta axpoato, aneaminhamoe aa autos dos
Coordanacio GanS do racwraos Loolstioca para praasagt

Cooidanadon da Gastto da (
: CARVALHO
laCantnlaçOaa
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aiinistemodoesportb >
SECRETARIA EXECUTIVA

nEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
00<^lWBNAÇAO-GHIALDERBnnMan<air>gsfarnirvni

COCMUHBIAÇAO m gestão de compras £ CONTRATAÇÕES

m

COCffiC/COLOQ, om 26 de setenrino de2014.
iBtoranado: CoidraWorie-Geid da Unio
Aanto; Notcde Aiidiloriaii°20U110S(]|/01

CooSMob vigertBS ente o Minisléik» do Biparte e a Cma Becoâmlc* Fedeirf;

2SMI2

080013 138701.0044170012-76

330013 58701.0(06410013-21

VâÊm-ffUlf

ÍP«fa cojvnuruu. m> ImSo^ dm
do oxocofOo pnpooÊoo êélooionodos:

doa pr4/ma dasportivoa a 0,3%
^ '"d^ /w ParwtaOaasao eo cowoiyan etUfieaedo. CakbnçOo do Tkrmo da

J" ^ Coovnmisao: 1.0%dfoOnumaarviçodaaogaokirki *í»áanoiaoçao/Acompmh
da aardçoa. para

da apOta gerédOa pah
'l^dairlo do Eaparta moa Jogoa
Otfmpkoa RIO 2016. f imnnln
com raeonoa amtíandoa na
Orvmaoêo GarrdTvdUoTa
^ . da tnm^íOmàà
"MgMárta. no émbdo do
57'Vnm da ÁctíarafOo do
_(>nrimaoki-PAC
PfoatoçOo da aarHçao pala
contratada. Ha quaUdada da

do CONTRATAHIR,
"Vodfaido a oparackmaRwçao

da rtpaaaaa rdadvtn
^'Bdaa gartdcB pah iámatéio ,

.

^

Pt44.334J88.38

 CCatTRATANTE

PdKPrd à CQUTRdTáDA.
peo móAdoa da aarvíçea
Paaatados, os sagttínles
vtdoraa:

 3464kdo "RuOnçâo
daPraeaaao":

- « 1,400,00 (um
'dl * «Movocneof

por aeaol

8) iáSdUo "jbtàUaa da
yhàiüdada Técnica" -
0.1% (um déeàno por
^^onto) loàra o mdor touú





Ivx-

* r^paw «yrwe*,-

c) MidKh

Ramçêo do Pro/eto" -
jtoiw dícímoi porj

ctm^ aotn o valor tatai

dl samamasaois-jd
A

Cuaâo A aso A ama Ata A
340 a^, ftn lamalaçao A PAU
A «ffiwwmj BaaeAio (PÁBíf
A Catas Beaaâadea Ftdtnl -
CEP, sütÊoda ma ptwte lérrma A

"-'f fi nftifiKnii líii
Esporte, ma Eulammia doe
lAAUrlat. Mktco'À".





ministério DO BSPOSTE

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMBNTO DE GESTÃO INTKtNA

COORDENAÇÃO^SDIAL DE RECURSOS LOCtSTICXIS

DESPACHO N*J^6d& /M14-CGL0G/D61/mAfE
latonaiad»: Coolioiadoaa-Gaal da Uniflo

RcfcnalK S(dicilaçlo de AadReria 11*20141105<V01
Amua»: TnbalhiMde Andimia

CS
X. 1

Ao Dqxntamento de QeaHo bina

Can«l«i»lo o Deqiacho da Cooidenaçao de Oealto de CooçM e Ccadi^
ti«»daSoIidiaçtodeAndilDrian*20141105(W^^ faoceaaoa/ obtidas
M imWto deato Coadeoaçlo^ eoo o fito de •d.MIar a «ip«4a de»
Swredoia Executiva.

«>""001144. 3noi.o<8í4iaoi3 .
SM)00.000S9S/2013-14, coofimie

^ deaetaaiBo de 2014.

de RecmiM I.ngi«H^4ff,

De acoido.

à Seewlaito Execntíva na fbníia proposta.

^4^ da aataaiMo da 2014.

VAGra

Diietotdoj
mluciano

' de Qeatio Interna





MMSftne DO ESPORTE

7IUM04a2nrHl«/DF

ofício Wiv ;ji6i4/GABAIMiriEAll/MÍ
de setembro de 2014.

Ad Senhor
Fernando SimOesVassoIer
Chelb de DivWto de Auditor» da Area deBspotte
P-gtagindofia-Oae] da Unito .
SAS, Qiwdni 01. l-loco A, t Oarcy Ki rsso
CEP; 70070-905 - Brasflia/Df

AssuiU.i; de «uuiwri-
AteodimcnM

Sflobor Chefie de Divislo.

5r701.004417/2012-76, 5,^ « execD^ das açBaa Beridea por ea»
tteporto e^xa con nwuraos eanaisnados no 9»^®^

2, D»» otrit do l»0^ »°
encaminha-m o presente oflao, bem (»Mm^ Mhelhos de aconqitodwwwto leatomto
58701.004417/2012-76 (pnaoj. pei» aubadar os trabeftos ae ««ni-»-»—
pelaCGU.

Alenciaeaineiite,

ZEHIRA. ríoÚBlR^ Rlíil
CbBfe de Gabinete

H SET nu



-fM,



SECBCIABlAIiuaOlULllKlffQnilMALTOBINIHMBnO

Biaaflia, 06 de ouliibio de 2014.

À SBCRETAMIA tXECimVA,

G/C M GABARANEAR

Aeeuido: RKSVOSIA AO MEMORiUtDO MiOtld/BEME

Senbm Cb^ de OeUaete,

1. 0{)ioeaMoa*S8701.004417/2012-76e8táaDDIE|Meqiieeii,ii8qHdid«lede
fiaoal dò oonteMa 010013» de endoMiM ao pegma*) da cshvça de tnift de Crâa
raeèbide ne d«e de 01/100014 e teedo até 30 dias oooMnais pan edMivar o
pegnaiito.EnlieiemcoBiae(>comaCOUepcignidri«MaedwriaseropH>u>diiiigaito
pna frito dispombili/agin do pneeaao neate moinento, ma vbe qgae o paaeaMo já firi

pm a CXRJ em atontóiBeiriD a outia iwHftilatfle de aadteda. O ifoc me
foi leeoraeadado pela COU 6 qae na resposta que a SE enviar A COü conste que o
referido proccaeojáeatAdiapanfydpaa a COUatiawda de seajiBata dada A StrikOaQlo
de Aadilnk 2014Q93S1/OQ2 ainnds do OOria 9IÍ/M14/6ABARABMKAR/ME datado

de 23/09/2014 e neebído u mesma dela peto ócgdo.

oi*/ íãlM.
LUaANAimXBnS ZACBARIA8

AseessondoDIB

8E/ME

■ snT; aK
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■ST» ~.(«)m7.«. tJíniSSnTSZ..
OFÍCIO n»SÍ520I4/SEJ^

A Saa Sanhana o S««^y
^nnndo SfanSw Vwokr

MDh

Bnoflta-DF

C/C; AECI/DGI

de A«Htoria n« 201411050®!

ScahorCoaidenador.

Auditoria n» 20UllÔ5Wl.^ti!Sn^'!Í!j^^ ™ ateodimento a Sofidtoçio de

tíSTír ̂ -"^-«neakme, p<„di*iytoibilüàdo a CootroladoriaOenl da Un^f^ÜL Reodinieoto aifema que fi>iconforme Ofido n» 508Q014/GABAR/SNEaS!i^ 5W0l,(»4417/2012.7<5.

^cejU C/Wv

/^-nd4o C.6irroS
C<qU

de Gabinete





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoría-Geral da'União

Unidade: Secretaria Executiva do Ministério de Esporte

Restituo à Vossa Senhoria os proce^s ab^xo relacionados^ disponibilizados a .
esta Goordenaçao-Geial de Auditoria das Àreafi do Turismo e do Esporte, pòr meio do
Ofício n''.589/2014/SE-ME, de 09A d/2014.

Cofltrato PROCESSO VOLUME(S) QTP FOLHAS OBSERVAÇÃO •
'  - Faltam às folhas 219, 339

28/2012 58701.001367/2011-94 3 423 e 395 á 399

'  ̂ - Existem 2 folhas n° 285
01/2Q13 58000.000595/2013-14 1 36 * - Existem 2 folhas n® 11

PROCESSO

1  28/2012 58701.001367/2011-94

BrasíKa, ̂  dè outubro de 2014

^ Eliane Vlega^MotíL
Coordenadora-Geral^de Auditoria

DRTES/DR/SFC/CGU-PR

Recebimento^-Unidade: SE / ME

Nome / Cargo

I  3 0QlfT2{IU

Hora.

Dtnhetro público ff da sua conta www.portaMàtr$ns^mnda.gm.br "■
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

aàs

Mem.N« •^///2014/SE-ME
Em 3 f de outubro de 2014.

Ao Departamento de Gestão Interna

C/C:AEC1

Assunto: Devolução de processos

I
De ordem da Sra. Chefe de Gabinete-SE, devolve-se os processos list^os abaixo, os quais

foram disponibilizados a Controladoria-Geral da União, em atendimento a Solicitação de Auditona
201411050/01.

- Processo n° 58701.001367/2011-94-Contrato 28/2012
- Processo n° 58000.000595/2013-14- Termo de Cessão de Uso n° 01/2013

Atenciosamente,

^aCirv-Ci.
]!inara MartinsCinara Martins
Coordenadora
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Y uno.k ns.JÍL-b;

DESPACHO - DGI/SE/ME

REFERÊNCIA: Memorando n° 411/2014/SE/ME

ASSUNTO: Restituição de Processos.

À Coordenação-Gerai de Recursos Logísticos.

Restituo os presentes autos, após serem analisados pela Controladoria-Geral da

União, conforme relatado por meio do Memorando n° 411/2014/SE-ME.

Processos n^s:

58701.001367/2011-94

58000.000595/2013-14

Brasília, c(ò de novembro de 2014.

)UJLt\0OUiX^
BRUNO DUARTE

Diretor do Departamento de Gestão Interna





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

DESPACHO N''.'Ò^1í3/2014 - DGI/SE/ME
REFERÊNCIA: Memorando n° 411/2014/SE/ME

ASSUNTO: Restituição de Processos.

À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos.

Restituo os presentes autos, após serem analisados pela Controladoria-Geral da

União, conforme relatado por meio do Memorando n° 411/2014/SE-ME.

Processos n°s:

58701.001367/2011-94

58000.000595/2013-14

Brasília, cG de novembro de 2014.

BRUNO DUARTE

Diretor do Departamento de Gestão Interna
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Receita Federal IK
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ^

Contribuinte, / / íCl
L r'S

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á ^
RFB a sua atualização cadastral. V \ vii

^^1

NÚMERO DE inscrição

00.360.305/2660-58

FILIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAI.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TtrULO DO ESTABELECWENTD (NOME DE FANTASIA)

GILOG BR

CliDIGO E DESCRIÇ/to DA AnVID/CE ECONÔMICA PRINCIPAL

64.23-9-00 - Caixas econômica»

CÓDIGO E descrição DAS ATIVIDAOES ECONÔMCAS SECUNDARIAS
Nâo Informada

C(50IG0 E DESCRIÇ/to DA NATUREZA JURiDICA
201-1 - EMPRESA PUBLICA

LOGRADOURO

ST SEPN SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PUBLICA
NORTE

NÚMERO COMPLEMENTO

SN QUADRAS12 CONJUNTO C LOJA
OIT,02T.101,102,103,LOJA

104,201,202,203,204,LOJA

301,302,303,304,401 ,LOJA
402,403,404,01S,02S,LOJA 03S E 1

SUBSOLO

BAIRRODISTRITO

ASA NORTE
CEP

70.760-500

ENDEREÇO ELETRÔNICO
gllogbrÍBcalxa.flov.br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

UNIÃO

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

I MOTWO DE SITUAÇto CADASTRAL

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

TELEFONE

(61)3448-6500

UF

DF

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

03/11/2005

situacAo especial DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/10/2015 às 18:53:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar

23/10/2015 18:55
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SIAFI2015-TABAPOIO-CREDOR-CADIN (CAD. INF. CREDITO NAO QUITADO)

23/10/15 18:57 USUÁRIO: WESCLEY

INFORME CPF

INFORME CGC 00360305 (RADICAL)

PF1=AJUDA PF3=SAI

(0657) NAO ENCONTRADO REGISTRO PARA CGC = 360305





Página 1 de 2 7

PODER JXroiCIARIO

JUSTIÇA DO TRABALHO \J

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.360.305/2660-58

Certidão n": 178887685/2015

Expedição: 23/10/2015, às 18:59:48
Validade: 19/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que caixa econômica federal (matriz b filiais),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 00.360.305/2660-58, CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:
0118800-98.2001.5.01.0001 - TRT 01* Região *

0026700-34.2009.5.01.0005 - TRT 01* Região *

0155200-62.2002.5.01.0006 - TRT 01* Região *

0046800-46.2005.5.01.0006 - TRT 01' Região *

0000210-64.2012.5.01.0006 - TRT 01' Região *

0173500-64.2005.5.01.0007 - TRT 01' Região *

0043200-31.1993.5.01.0008 - TRT 01' Região *

0094200-49.2002.5.01.0010 - TRT 01' Região *

0035000-69.2006.5.01.0011 - TRT 01* Região *

0000565-30.2010.5.01.0011 - TRT 01* Região *

0069900-12.2005.5.01.0012 - TRT 01' Região *

0176800-36.1993.5.01.0013 - TRT 01' Região *

0018400-79.1997.5.01.0013 - TRT 01' Região *

0110300-94.2007.5.01.0013 - TRT 01' Região *

0136100-56.2009.5.01.0013 - TRT 01* Região *

0000825-04.2010.5.01.0013 - TRT 01* Região *

0001223-48.2010.5.01.0013 - TRT 01' Região *

0001359-11.2011.5.01.0013 - TRT 01' Região *

0089500-10.2005.5.01.0015 - TRT 01* Região *

0102500-62.1991.5.01.0017 - TRT 01* Região *

0112500-77.1998.5.01.0017 - TRT 01* Região *

0113900-53.2003.5.01.0017 - TRT 01* Região *

0144400-97.2006.5.01.0017 - TRT 01' Região *

0064800-83.1990.5.01.0018 - TRT 01* Região *

0068500-13.2003.5.01.0018 - TRT 01' Região *

0116000-70.2006.5.01.0018 - TRT 01* Região •

Dúvidas e sugescões: cndt«tst.jus.br



certidão n" 178887S85/2015. Página 2 de 27

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

0000734-59.2011.5.01.0018 - TRT 01*

0000806-12.2012.5.01.0018 - TRT 01*

0134200-06.1998.5.01.0019 - TRT 01*

0043800-16.1993.5.01.0020 - TRT 01*

0172000-65.1998.5.01.0020 - TRT 01*

0053500-59.2006.5.01.0020 - TRT 01*

0000511-37.2010.5.01.0020 - TRT 01*

0227600-34.1999.5.01.0021 - TRT 01'

0153900-20.2002.5.01.0021 - TRT 01*

0097100-18.1992.5.01.0022 - TRT 01*

0067500-92.2005.5.01.0022 - TRT 01*

0031900-02.2008.5.01.0023 - TRT 01*

0065200-52.2008.5.01.0023 - TRT 01*

0166800-15.2005.5.01.0026 - TRT 01*

0137700-46.2004.5.01.0027 - TRT 01*

0074600-83.2005.5.01.0027 - TRT 01*

0000588-54.2012.5.01.0027 - TRT 01*

0110500-27.2005.5.01.0028 - TRT 01*

0087000-12.1994.5.01.0029 - TRT 01'

0048900-07.2002.5.01.0029 - TRT 01*

0165700-21.2002.5.01.0029 - TRT 01*

0000400-02.2005.5.01.0029 - TRT 01*

0175700-75.2005.5.01.0029 - TRT 01*

0106300-37.2006.5.01.0029 - TRT 01*

0109800-77.2007.5.01.0029 - TRT 01*

0081000-29.1990.5.01.0031 - TRT 01*

0051000-21.2005.5.01.0031 - TRT 01*

0164200-32.2007.5.01.0032 - TRT 01*

0158000-03.2007.5.01.0034 - TRT 01*

0232700-74.1989.5.01.0035 - TRT 01*

0001463-94.2012.5.01.0036 - TRT 01*

0103700-45.2008.5.01.0038 - TRT 01*

0145300-48.2005.5.01.0039 - TRT 01*

0145700-50.1991.5.01.0040 - TRT 01*

0031300-78.1995.5.01.0041 - TRT 01*

0227600-34.1999.5.01.1

0153900-20.2002.5.01.1

0097100-18.1992.

0067500-92.2005.

0166800-15.2005.5.01.1

0000588-54.2012.5.01.

0110500-27.2005.5.01.

0087000-12.1994.5.01.

0048900-07.2002.5.01.

0165700-21.2002.5.01.

0000400-02.2005.5.01.

0175700-75.2005.5.01.

0106300-37.2006.5.01.

0109800-77.2007.5.01.

0081000-29.1990.5.01.

0051000-21.2005.5.01.

0164200-32.2007.5.01.

0158000-03.2007.5.01.

0232700-74.1989.5.01,

0001463-94.2012.5.01.

0103700-45.2008.5.01.

0145300-48.2005.5.01.

0219100-76.2000.5.01.0042.0042

0148600

0133200

0063600

0001192

0157000

0000663

-43.2004

-18.2006

-36.2008

.5.01

.5.01

.5.01

-04.2011.5.01

-14.2002

-16.2010

.5.01

.5.01

- TRT 01'

.0042 - TRT 01*

.0042 - TRT 01*

.0042 - TRT 01*

.0042 - TRT 01*
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Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/?cpfCnpj=003603052...

Portal da Transparência - Governo Federal - http://virww.portaltransparencla.gov.br (IK
Você «tté ofiit

Infcio » CCIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional da Empresas inioíneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informaçfies mantido pela Controladona-Geral da unijo
consolidar a relaçío das empresas e pessoas físicas que sofreram sancdes das quais decorra como efeito restrlçío ao direito de partidpar am llcitaçees ou de celebrar
contratos com a AdministracSo Pública. Saiba mais

[ CPF/CWPJ;

Nome, Raxio Social eu
Nome Fantaaia:

r Tipe da Sançlot | | Todos

Quantiêada da regiatroa ancontradot: O Data: 23/10/2015 19:12:11

Nfto foram ancontrados ragistroa qua atendam ao seguinte critério de busca:

CNP3/CPF: 00360305266058

Pêgina 1/1

E^^â^ro visa dar publicidade ès sançBes administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informaçbes aqui veiculaflas sSo de Inteira «ponaMidade
das entidades que as prestaram, nío podendo a Unlío ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais InformacSes nem pelos eventuais danos diretos ou
Indiretos que deias resultem causados a terceiros.

• Destgnaçêo do apenado, conforme informado pelo ôfgSo sarKionadw (put)iic8çao no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)

•• constatou-se que o nome Informado pelo drqío sanclonador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, conslderando-sa o CPF/CNM
informados O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobra o respectivo registro. A divergSnda pode Indicar apenas uma
alteraçio no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais Informagees podem ser obOdas Junto ao órgêo sanclonador.

23/10/2015 19:11





Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade... hltp://www.cnj.jus.br/irnprobidade_adin/consultar_requerido.php?va..,

Diminuir letra A I Aumentar letra A-*- 1 Tamantto normal da letra AI Alto Contraste

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa
Inelegibilidade

f
Conselho Nacional de Justiça - CNJ

i/isitante Sair

)o'

insulta de Pessoais)

Esfera: .:Todos(as):.

Tipo pessoa:

CPF/CNPJ:

,, Ambos Jurídica Física

00360305266058 (Este campo só deve conter números)

Nome da Pessoa:

Digite os Caracteres: (*)

o  Y 5
2 D D

Se a palavra estiver Ilegível, clique aqui para gerar outra.

Pesquisar Gerar Certidão Negativa

Nome Pessoa CPF/CNPJ Núm. Processo

Nenhum Requerido encontrado.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e inelegibilidade

23/10/2015 I9:i;
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Relatório inidôneo
ht:^s://contas.tcagov.br/pls/apex/f?p-2046:5

TRIBUNAL OE CONTAS DA UMAO

Inabiliddneos

Relação de Inabilitacfc» Relação de Inidõneos

^  Ações

g T7 Texto da linha contém'003601505266058'

Dados não encontrados.

Inabilítados/lnidõneos

Log-outI

Página Inicial | Fale conoeco | Aju

os os direitos reservad

23/10/2015 19:i:
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MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

^45

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUB-
ROGAÇÃO E ASSUNÇÃO DE DIREITOS E
OBRIGAÇÕES, COM EXPRESSA
AQUIESCÊNCIA DA PARTE CESSIONÁRIA,
NO TERMO DE CESSÃO DE USO N° 01/2013
QUE, ENTRE SI CELEBRAM O
DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, O
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 58000.000595/2013-14

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE, localizado na Esplanada dos
Ministérios Bloco "A", em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 02.973.091/0001-77, neste ato representado pelo Diretordo yBgfartamento de Gestão
Interna, Senhor FÁBIO DE CASTRO PATRÍCIO, ^entidade n° MG
- 2896768, expedida pela SSP/MG_^ir^it^o jCFF^ (>25É9fl^2^04, nonie^o pela

I de 2?^ '

íptamento de Gestão
me Identidade n° MG

12^-04, nomeado pela
éJ«iho de 2015, e noPortaria n° 1.045, de 19 demi^dpOJÉ i>ublitadk do DpU dé 22-^é^ànho de 2015, e no

uso das atribuiçõe rtJÜÊ (njftre a|Poíhuia|/Nffi.^°^6 d&-f;véfeiro de 2003, publicada no
DOU de 17 de ie\|^/r^ ce 2005 s^sec uettíer^ravante designado CEDENTE e, em
seqüência denonina^/ sin^sníeíite CESSIONÁRIA a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CE y iWt^ão financeira sob a forma de empresa pública, constituída os
termos do Decretfcuei n°. 759, de 12.08.1969 e do Decreto n°. 66.303, de 06.03.1970,
regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado aprovado pelo Decreto n . 6.473, de
05.06.2008, por intermédio de sua Gerência de Filial - Logística em Brasília - GILOG/BR,
CNPJ n°. 00.360.305/2660-58, localizada no Centro Empresarial José Alencar Gomes da
Silva, SEPN 512, Lote 01 e 02, Asa Norte, Brasília - DF, representada pelo Gerente de Filial
Substituto Eventual, o Senhor JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE RESENDE, brasileiro,
casado, economiário, portador da cédula de identidade RG n°. 3.334.126 SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o n° 614.198.776-15, conforme substabelecimento de procuração lavrado em
10/10/2012, no Cartório do 2° Tabelião de Notas e Protesto de Brasília, Distrito Federal, às
fls. 100 do livro 2976, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO, regido pelas
disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo que consta do Processo
nS 58000.000595/2013-14, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da titularidade ativa, mediante a sub-
rogação integral, com a concordância expressa da parte CESSIONÁRIA, com assunção plena
por parte do sub-rogado, das obrigações, direitos e ônus, decorrentes da presente relação.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATANTE SUB-ROGADA ifea
Por intermédio do presente instrumento de Termo de Cessão de Uso, a titularidade\^i^
passará a ser do Ministério do Desenvolvimento Agrário, passando o referido órgão a disi^
de todos os direitos, ações e garantias todos relativos ao termo ora aditivado, assumindo
exclusivamente os ônus e os bônus estabelecidos na relação jurídica, a partir da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL / ̂Is.
O presente aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, inciso I, c/c o caput do arts.^i(—
e 60, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Termo de Cessão de
Uso n°. 01/2013, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONCORDÂNCIA
CONTRATADA ORIGINARIAMENTE

PARTE

A CESSIONÁRIA assente intep^ni^ boi
no Termo de Cessãüjík U§o1 si ab :1< icidaSjrií
todas as demais condicaaB dteraia^elo

a alter

termo aditivo.

aíivoéj^ relação pactuada
rido com a manutenção de

CLÁUSULA SEXl LiCAÇÃO, da VALIDADE E DA EFICÁCIA

O CEDENTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, no Diário Oficial
da União, conforme dispõe o Artigo 61, Parágrafo Único da Lei n° 8.666/93, para surtir seus
efeitos legais, cuja eficácia será imediata após o ato de publicação, ficando declarada a
retirada definitiva da parte CESSIONÁRIA da relação pactuada no Termo de Cessão de Uso.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as
partes, a seguir, firmam o presente Contrato, em três vias, de igual teor e forma, todas
rubricas, para um só efeito, cujo instrumento ficará arquivado na Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos deste Ministério, conforme dispõe o art. 60 da Lei n° 8.666/93.

Brasília-DF, de outubro de 2015.

CEDENTE: FÁBIO DE CASTRO PATRÍCIO

SUB-ROGADA:

CESSIONÁRIA:
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MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO "A"

ASSEMBLÉIA DE ORGÃOS CONDOMINOS DO BLOCO "A" DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, no Auditório,
localizado no térreo do Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios (ME), estiveram presentes na
assembléia, a convite do Diretor do Departamento de Gestão Interna do ME, o Sr. Fábio de Càstro
Patrício, o Coordenador Geral de Recursos Logísticos do ME, o Sr. Washington Luiz de Lima
Ezaki, os representantes do Condomínio: os servidores Wescley Pereira da Silva e Olímpio
Dionísio Neto; os representantes dos órgãos condôminos: Sra. Maria da Penha Pires - SECOM/PR,
Sr. José Roberto - MDA, Sr. Paulo Henrique - MDA, Sra. Regina Patrícia de C. da S. Bonfim -
MDA, Sra. Débora Gebrim - SEPPIR, Sr. Claudemir Govaski - MDS e o Sr Caubi Coelho da Silva

- CGU, para tratar a seguinte ordem do dia: "A Transferência Definitiva da Administração do
Condomínio - COPAD ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA".
A Assembléia foi aberta pelo Sr. Washington Luiz de Lima Ezaki, convidando a Srta. Jéssica
Urcino para secretariar.
Inicialmente, foi esclarecido sobre as razões pelas quais a assembléia tinha sido convocada e expôs
aos representantes das unidades condominiais que o Ministério do Esporte desocupará nos
próximos meses o Edifício do Bloco "A", permanecendo apenas duas unidades: sala cofre e o
arquivo, e que por essa razão o ME está deixando a administração do Condomínio no dia
01/10/2015, e que de imediato será passada em definitivo ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), que passará a ter o papel de órgão síndico do Condomínio do Bloco "A", a quem
caberá prover os meios necessários ao perfeito funcionamento, segurança e conservação das
instalações, bens e serviços de uso comum, bem como expedir normas e estabelecer procedimentos
relacionados com a utilização de bens e uso das áreas comuns, observadas as regulamentações
pertinentes. O Ministério do Desenvolvimento Agrário será, ainda, responsável pela contratação de
serviços e aquisição de bens requeridos pelo condomínio, receber e aplicar os recursos
orçamentários e financeiros conforme repasse das unidades, facultando-lhe descentralizar, para
outra unidade condominial, a realizações de licitações. Posta em discussão em reuniões realizadas
nos dias 06 e 12 de agosto, e mais uma vez posta na presente assembléia, nenhum órgão se mostrou
contrário a transição, assim sendo aprovado por unanimidade.
No período destinado aos assuntos gerais, foram discutidos e deliberados os seguintes: a) a
transferência definitiva da administração do condomínio ao MDA a partir do dia 01/10/2015; b) a^'} Q)
guardetes desempenharão suas funções de vigilante temporariamente na recepção até a conclusão a//y/
processo licitatório pelo MDA para contratação de recepcionistas; c) as despesas com a prestaçaaí \/^
dos serviços administrativos terceirizados do condomínio serão rateadas entre os condôminos
partir de 01/10/2015; d) os terceirizados que prestam serviços na Administração do Condomínio
serão cedidos ao MDA pelo ME temporariamente; e) o ME manifestou a impossibilidade de cessão—
do DAS-3 de sua estrutura ao MDA; f) o ME terá um representante para participar das assembléias
do Condomínio e participará do rateio das despesas proporcional ao percentual referente ás suas
unidades que permanecerão no Bloco "A"; g) o MDA passará a atuar nos contratos a partir da r
transferência de titularidade mediante Termo de Sub-Rogação devidamente assinados pelo ME, |
MDA e pela Empresa Contratada; h) o MDA designará um servidor para fiscalizar os contratos do fY

ASSEMBLÉIA DE ÓRGÃOS CONDOMÍNOS DO BLOCO "A" DE 19 DE SETEMBRO DE lOK A





condomínio e atestar as notas fiscais referente aos serviços prestadosS»^^^^^líogaçllo .
contratos, bem como dar andamento aos processos de contratação de servfços importariteaj,,
segurança e o bem-estar do condomínio.
Foi entregue pelos representantes do condomínio um documento de apresentação da Coordenação
de Patrimônio e Administração (COPAD), contendo a sua competência, objetivos, os contratos
firmados e um relatório contendo toda análise patológica da edificação do Bloco "A".
Esgotada a ordem do dia o Sr. Washington colocou a palavra a disposição dos representantes do
condomínio, fazendo o uso da mesma a Sra. Regina que informou que todas as copeiras residentes
no MDA estão gozando férias, e sugeriu que a escala de férias fosse mais bem organizado para que
o gozo seja de forma alternada. O Sr. Caubi levantou a questão sobre as vagas do estacionamento
privativo com o argumento de que a CGU não está com o número total de vagas de direito, em
resposta o Sr. Washington disse que os órgãos que estão com vagas a mais foram comunicados para
efetuar a devolução. Para manter a imparcialidade das decisões do condomínio, a Sra. Maria Penha
sugeriu ao MDA que o síndico que será indicado por ele represente apenas o Condomínio, e que
MDA indique o seu representante para participar das decisões em conjunto com outros condôminos.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e quatro minutos, o Sr. Coordenador-Geral de
Recursos Logísticos - ME, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Jéssica
Urcino, secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por mim, pelo
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos do ME e pelos demais presentes devidamente assinada.

FÁBIO DE EÍASTRO PATRÍCIO DÉBORA GEBRIM

SEPPIR

WASHIN LIMA EZAKI CLAUDEMIR GOVASKI

^ÍDS/

WESCLè^lpÊkEIRA DA SILVA MARIA DA BEJ^A PIRES
SBCOM

JOSE ROBERTO

MDA

PAUlJeVHENRIÍ^^

REGINA PATRIC A S. BOMFIM

MDA
OLÍMPIO DiCjSífSIO NETO

JESSICA URCLNO FERREIRA

ME

ASSEMBLÉIA DE ÓRGÃOS CONDOMÍNOS DO BLOCO "A" DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO "A"

DAsS^

ASSEMBLÉU DE ORGÃOS CONDOMÍNOS DO BLOCO "A" REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO

NOTA TÉCNICA N" 66/2015 - COPAD/CGLOG

Processo n°:
Termo de Cessão de Uso

Objeto:

Cessionário:
Assunto:

Vigência Sugerida
Sub-Rogado

58000.000595/2013-14

01/2013 2 ^
Destina-se a cessão de uso de uma área de 240 m , para inst^açao
de Posto de Atendimento Bancário (FAB) da Caixa Econômica
Federal - CEP, situada na parte térrea do Edifício - Sede do
Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministérios, Bloco A ,
imóvel da União, Administrado pelo Ministério do Esporte.
Caixa Econômica Federal - CEP
Sub-Rogação do Contrato

" 10/07/2015 a 19/07/2018
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

INTRODUÇÃO

Senhor Coordenador-Geral de Recursos Logísticos,

Versa a presente Nota Técnica sobre alteração da titularidade ativa do ajuste mediante sub-
rogação integral ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), das obrigações, direitos e
ônus decorrentes da relação firmada no Termo de Cessão de Uso n°. 01/2013.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

3. Até o presente momento não houve alteração no contrato.

DA SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO

4. No dia 29/09/2015 foi realizada a Assembléia do Condomínio do Bloco "A", com a
presença dos representantes do Ministério do Esporte (ME), Ministéno
Agrário (MDA), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), Secreta e
Comunicação da Presidência (SECOMTR), Secretaria de Promoção e Políticas Publicas de
Igualdade Racial (SEPPIR) e da Controladoria Geral da União (CGU), onde foi exposto pelo
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos que o ME estará desocupando o Bloco A ,
permanecendo somente a sala cofre e o arquivo, e em virtude disso estara ^ei^do a
Administração do Condomínio e que o MDA passará a Admimstra-lo a partir de 01/10/2015,
conforme escrito em Ata, fls. 57/59.
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5. Na referida assembléia também foi definido que todos os contratos firmados pelo
atendem o condomínio serão sub-rogados ao MDA.

DO FUNDAMENTO LEGAL DO ADITAMENTO 'v

O aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, inciso I, c/c o caput do arts. 54 e

DA HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

7. Foram acostadas aos autos as Certidões relacionadas abaixo, demonstrando a
e manutenção das condições de habilitação da empresa contratada.

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral, fl. 49. A falta das certidões
negativas de débito com a Receita, FGTS e a Previdenciária foi em razão do sitio
oficial se encontrar ofíline no momento da consulta.

b) Cadastro Informativo de Créditos Não quitados - CADIN, fl. 50;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fl. 51;
d) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CHIS, fl. 52; . . .
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade - CNJ, fl. 53; e
d) Lista do Relatório de Empresas Inidôneas, fl. 54.

CONCLUSÃO

8. Elaboramos a minuta do Primeiro Termo Aditivo, fls. 55/56, razão pela qual sugiro que
processo seja encaminhado ao Diretor do Departamento de Gestão Interna para, se de acordo,
remeter a Consultoria Jurídica para análise e parece sobre a legalidade do aditivo, conforme o art.
38 da Lei n°. 8.666/93.

À consideração superior.

Brasília, 26 de outubro de 2015

WESCLEY TOREIRA DA SILVA
Agente Administrativo/

Respondeiido pela COPAD
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA >

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA /
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS I

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO "A [

Brasília, ' P de dezembro de 2015.

MEMORANDO /'//2015/COPAD/CGLOG/DGI/SE/ME

Ao Senhor Washington Ezaki
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos

Assunto: Devolução do processo n°. 58000.000595/2013-14

Senhor Coordenador-Geral,

Trata-se da devolução informal por essa Coordenação-Geral do processo n.
58000.000595/2013-14 que, ao entender desta Coordenação, sem motivo concreto, com a justificativa
de que precisa justificar abertura de volume.

2. Ressalto que o processo em epígrafe se encontra atualmente com 61 folhas numeradas e
rubricadas, ou seja, sem a necessidade de encerramento e justificativa para abertura de um novo
volume, já que ainda não alcançou 200 folhas.

3. É importante informar que o processo também se encontra identificado, protocolado e com sua
autuação motivada pela necessidade de realização da concessão de espaço para o funcionamento da
Caixa Econômica Federal no condomínio, portanto com todos os requisitos para seguir seu trâmite.

4. Asseguro que esta Coordenação está atenta as orientações encaminhadas pela CONJUR/ME
através do Memorando Circular n°. 002/2015, como pode ser verificado nos processos n
58000.001759/2011-51 e 58000.000944/2013-90, onde foi necessário rubricar diversos documentos de
abertura e encerramentos de volumes, que até então estavam em desacordo e imediatamente sanados
por este setor, todavia não é o caso do processo em tela.

5. Por fim, se o processo em comento não merecer o seguimento do seu trâmite, solicito que nos
encaminhe uma orientação formal e apontar no que esta Coordenação está pecando, pois o intuito é de
dar celeridade ao processo.

Respeitosamente, CL t O G / M E

rA
WESCLEV PEREIRA
Agente Adrijiinistrativo/

Respondendo pela COP AD

1B DEZ 2015

wpl795575



w



MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA /

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

DESPACHO N" ̂ /2015 - CGLOG/DGI/SE/ME
INTERESSADO: Coordenação de Patrimônio e Administração

REFERÊNCIA: Processo n° 58000.000595/2013-14

ASSUNTO: Sub-Rogação do Contrato n° 01/2013 - Caixa Econômica Federai - CEF.

Ao Departamento de Gestão Interna,

Trata-se sobre alteração da titularidade ativa do ajuste mediante sub-rogação integral ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), das obrigações, direitos e ônus decorrentes da
relação firmada no Termo de Cessão de Uso n° 01/2013.

Considerando a Nota Técnica n° 66/2015 - COPAD/CGLOG/DGI/SE/ME, fls. 60-61,

encaminho os presentes autos a essa Diretoria para conhecimento e sugiro posterior envio à
Consultoria Jurídica para analise e manifestação acerca da minuta do Primeiro Termo Aditivo,
às fls. 55-56, nos termos do artigo n" 38, da Lei n° 8.666/93.

A respeito do Termo de Abertura nos autos encontra-se à fl. 62.

Atenciosamente,

WASHINGTÍ

Coordenadpf^

Em, /^^ de dezembro de 2015.

"LUIZt)E-L^MA EZAKI
sml de Recursos Logístico

17 etz
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

DESPACHO N°. M V-^i/2015 - DGI/SE/ME

INTERESSADO: Ministério do Esporte

REFERÊNCIA: 58000.000595/2013-14

ASSUNTO: Sub-Rogação do Contrato Administrativo n" 01/2013 - Caixa Econômica
Federal - CEF.

À Consultoria Jurídica.

Trata-se de alteração de titularidade ativa do ajuste mediante sub-rogaçâo

integral ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), das obrigações, direitos e ônus
decorrentes da relação firmada no Termo de Cessão de Uso n° 01/2013, cujo objeto prevê a

cessão de uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta)m^, para instalação de Posto de
Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federal-CEF, situada na parte térrea do

Edifício - Sede do Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "A".

Considerando o Despacho n° 4144/2015-CGLOG/DGI/SE/ME à fl. 63,

encaminho os presentes autos para análise e manifestação acerca da minuta do Primeiro

Termo Aditivo às fls. 55-56, nos termos do Parágrafo Único do artigo 38 da Lei n° 8.666/93.

Em tempo, informo que a justificativa quanto ao Termo de Abertura deste

processo, encontra-se à fí. 62. .

Brasília, A ̂ e dezembro de 2015.

AISE^ESE^E AMARAL
Diretora di/De )artail|emo de Gestão Interna

CONJUR/ME

1 8 DEZ
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ADVOCACIA-GERAL DA UNiAO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE

PROCESSO N" 58000.000595/2013-14

1. Distribua-se ao/à:

DISTRIBUIÇÃO - DESPACHO S/N»

{  ) Consultor Jurídico Adjunto,

(  ) Coordenaçâo-Geral de Análise de Assuntos Finalísticos e Normativos.
(  ) Coordenaçâo-Geral de Apoio ao Contencioso,

{X) Coordenaçâo-Geral de Assuntos Intemos,

para análise e manifestação, até o dia 31 de Dezembro de 2015.

' 2. ( ) Arquive-se via

3. Outro(s),

Brasília, 18 de Dezembro de 2015

Humb^oyFemandgs^oeMoura
/PrmujadQr^qaeral

Consi^r Jurídico Adjunto

4. Redistribua-se ao Dr(a).:

k  ( ) Miriam Sasaki França

(  ) Daniel Borges Hayne

(  ) Fábio Gomes Costa

para análise e manifestação, até o dia

Pitágoras Dytz

Advogado(a) da União

Consultor Jurídico

Tatiana Mesquita Nunes

Advogado(a) da União

Coordenador-Geral

José Nilson Carneiro Albuquerque Filho

Advogado(a) da União

Coordenador-Geral

Daniel Silva Passos

Advogado(a) da União

Coordenador-Geral
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO ^
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE

COORDENAÇÂO-GERAL DE ANÁUSE DE ASSUNTOS INTERNOS /

PARECER NO 001/2016/CONJUR-ME/CGU/AGU ( ̂
PROCESSO NO 58000.000595/2013-14 \
INTERESSADO; Ministério do Esporte
ASSUNTO; Termo de cessão de uso no 01/2013. Primeiro Termo Aditivo. Sub-rogaçâo.

li ^

CESSÃO DE USO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
CEP. TERMO ADITIVO. SUB-ROGAÇÂO AO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
I. Pela ausência de óbice jurídico à sub-rogaçâo da
cessão, desde que atendidas as recomendações
deste Parecer.

Sr. Consultor Jurídico,

1. O Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério do
Esporte encaminhou os presentes autos para que esta Consultoria Jurídica se manifeste
sobre minuta de termo aditivo para alteração da titularidade ativa contratual termo de
cessão de uso.

2  Trata-se do Termo de Cessão de Uso n^ 01/2013 (fls. 30-32), celebrado entre
a UNIÃO, por intermédio do Ministério do Esporte, e a Caixa Econômica Federal - CEF, cujo
objeto é a "cessão de uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta) m^, para instalaçao
de Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federal - CEF, situada na
parte térrea do Edifício - Sede do Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministérios, Bloco
'A', imóvel da União, Administrado pelo Ministério do Esporte" (Cláusula Primeira).

3  O referido termo foi celebrado em 10 de julho de 2013 com vigência de 60
(sessenta) meses improrrogáveis (Cláusula Quarta). O extrato foi publicado no DOU de 14
de agosto de 2013 (fl. 34).

4  O Departamento de Gestão Interna manifestou-se sobre a sub-rogação do
contrato por meio da NOTA TÉCNICA N» 66/2015-COPAD/CGLOG (fls. 60-61).

5  Como justificativa para a alteração da titularidade ativa mediante sub-
rogação integral ao MDA das obrigações, direitos e ônus decorrentes da relação firmada no
Termo de Cessão de Uso no 01/2013, a aludida Nota Técnica informa que na Assembléia do
Condomínio do Bloco "A", realizada em 29/09/2015, cuja ata repousa às fls. 57-58, restou



{'" íÇ^ntinuaçâo do PARECER N» 001/2016/CONJUR-ME/CGU/AGU)
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deliberado que todos os contratos firmados pelo Ministério do Esporte que atendem ao
condomínio serão sub-rogados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, tendo em vista
que esta Pasta deixará a Administração do Condomínio a partir de 01/10/2015, por conta
da sua mudança para outro prédio, permanecendo apenas a sala cofre e o arquivo.

6. De acordo com a minuta de termo aditivo que consta dos autos (fis. 55-56),
haverá a alteração da titularidade ativa contratual, mediante a sub-rogação integral do
contrato ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

7. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o presente pronunciamento
restringe-se às questões exclusivamente jurídicas, nos termos das alíneas "a" e "b" do

inciso VI do art. 11 da Lei Complementar no 73, de 19931 (Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União), do art. 8o-F da Lei n^ 9.028, de 1995, do Decreto n® 7.392, de 2010, do
Enunciado de Boa Prática Consultiva CGU/AGU n° 07^ e do Memorando Circular no

03/2011/CGU/AGU. Portanto, estão excluídos da análise os aspectos de natureza técnica de
responsabilidade dos demais órgãos deste Ministério.

8. Em relação aos aspectos de natureza técnica alheios à seara jurídica, parte-
se da premissa de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detêm
os conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a
exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com suas

atribuições.

9. Por fim, em cumprimento à Orientação Normativa AGü n" 2, de 2009',

constato que há processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado.

FUNDAMENTAÇÃO

•  Da sub-rogação do contrato

10. Inicialmente, sobreleva registrar que esta Consultoria Jurídica, por ocasião do
PARECER NO 290/2015/CONJUR-ME/CGU/AGU, proferido no Processo Administrativo no

58000.000842/2015-36, já se manifestou acerca da possibilidade jurídica de efetivar a sub-

rogação de contratos que estejam atrelados com a administração e gestão do prédio Sede
do Ministério do Esporte, em especial o que trata da Administração do Condomínio do
Bloco "A" situado na Esplanada dos Ministérios, que deverá ficar a cargo de outro Órgão
Público ocupante do imóvel, quando da mudança das instalações deste Ministério para
outro imóvel.

^ Art. 11 - As Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao
Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, compete, especialmente: (...) VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério,
Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas: a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados: b) os atos pelos quais se vá reconhecer a
inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de iicitaçâo.
^ O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade (Enunciado de Boa Prática Consuitiva - BPC n» 07).
' Os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar
um único processo administrativo, devidamente autuado em seqüência cronológica, numerado, rubricado,
contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento (Orientação Normativa AGU n» 2, de
2009).



(Continuação do PARECER N= 001/2016/CONJUR-ME/CGU/AGU)

11. A propósito, extrai-se do aludido PARECER N» 290/2015/CON)UR^
ME/CGU/AGU;

16 Com efeito desde que nenhuma alteração ocorra quanto às ':láusulas
contratuais a continuidade do serviço público e o regular funcionamento dos órgãos
Te ocupam o Edifício do Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios após a saída do
Ministério do Esporte, na qualidade atual de síndico do condomínio,
respaldar a modificação pretendida, pois atenderá aos interesses da Adrnmistraçâo.
justificativa para tanto consta do documento à fl. 04, nos seguintes termos.

-Em concreto, o gestão de bens imóveis públicos comporá °
de pagamento de condomínio e sua gestão administrativa, à interposiçao depLXentos judicieis ou ã execução de reparação ou por fim subst^t-
dos imóveis. E neste particular, vê-se que o Ministério do Esporte encontra-se
em processo de mudança das suas instalações para outros imóvel.
Neste sentido, as novas necessidades que vão surgindo, a crescente
complexidade das relações jurídicas obrigam a transformação e a adaptaçao dos
objetivos da gestão e da administração patrimonial do Estado. E assim,
verdadeiramente, cada procedimento implicará a ponderação dos interesses
envolvidos e a hierarquização dos objetivos, de forma que a decisão finai
traduza um melhor aproveitamento dos bens do Estado, que beneficiará direta
ou indiretamente a coletividade em gerai."

17 No tocante à alteração, cumpre registrar que a decisão acerca da manutenção
do contrato se encontra no campo do mérito administrativo do outro órgão que
assumirá a administração do condomínio. Ou seja, cabe ao novo síndico considerar,
nnnrierar e ripridir se os rprtames licitatórios e contratos celgbrados até então pelo
MiniqtérlQ do Esporte serão oor ele assumidos, gob os critérios de conveniência q
oDortunidade.

18 Do ponto de vista jurídico, a transferência de direitos e obrigações dos
contratos de prestação de serviços celebrados pelo Ministério do Esporte para a
manutenção, operação, segurança, limpeza e conservação do irnóvel do qual nao é
proprietário, mas que ocupa conjuntamente com outros órgãos pertencentes
Administração Pública Federal, apresenta-se viável, como forma de se evitar a
descontinuidade dos serviços.

19. É imprescindível, no entanto, que a alteração subletiva contratual a ser
realizada não altere ou oreiudiaue a execução do objeto do contrato, nem enseie
pre|..ízng ^ Administrarão Contratantp ao Interesse público envolvido, bem como à
poiiacão econõmico-financeira do contrato administrativo.

20. Ademais, é nPCPgsária a aniiiescência da contratada, uma vez que não se trata
rip hipótese de alteração unilateral do contrato, além de necessária a declaração de
nrev^ão orçamentária do ómão oue assumirá o contrato, sem prejuízo da comprovação
de que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

21. Para tanto, faz-se necessário aditivar o contrato em vigor, por Intermédio de
termo aditivo, regularizando a nova relação contratual.

CONCLUSÃO

22 Ante o exposto, tecidas considerações em tese acerca do questionamento
formulado, é necessário, em face do caso concreto, de forma previamente autorizada
pela autoridade competente para tanto, análise motivada no processo correspondente
a cada contrato administrativo que se pretende "sub-rogar", evidenciando-se o
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cumprimento dos requisitos delineados especialmente nos itens 17, 19 e 20, e
posterior submissão da minuta de termo aditivo para análise conclusiva por esta
Consultoria Jurídica.

23. Assim, sugere-se a devolução dos autos ao Departamento de Gestão Interna,
para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

12. Nesse cenário, considerando a transferência definitiva da Administração do
Condomínio ao MDA a partir do dia 01/10/2015, com o compromisso expresso daquele
Ministério de assunção da titularidade de contratos de interesse do condomínio (fis. 57-58),
não veio óbice, por parte do Ministério do Esporte, à formalização de aditivo para a sub-
roqacão em referência, sem prejuízo das recomendações delineadas nos itens 17. 19 e 20
do PARECER Ng 29Q/2015/CONIUR-ME/CGU/AGU.

13. No que importa aos interesses desta Pasta com relação à minuta
colacionada às fis. 55-56, recomendo a inclusão de cláusula para tratar do encaminhamento
de cópia integral dos presentes autos ao MDA. aoós a formalização da sub-ropacão.

CONCLUSÃO '

14. Ante o exposto, conclui-se pela viabilidade Jurídica da formalização de termo
aditivo para a alteração da titularidade ativa do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013, na
forma da minuta acostada às fis. 55-56, com as ressalvas e recomendações delineadas
nesta manifestação em seus itens 12 e 13, sem prejuízo de prévia análise pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário e sua Consultoria Jurídica.

15. Por fim, sugiro o encaminhamento dos autos ao Departamento de Gestão
Interna para as providências pertinentes.

À consideração superior.

Brasília-DF, 05 de janeiro de 2016.

f
^;^DA!^L BORGES HÀYNE

\?áístentéaa Coordenaçâo-Geral de
Análise de Assuntos Finalísticos e

Normativos

JOSÉ NILSON CALEIRO ALBUQUERQUE FILHO
C  \ Advogado da União
Xpordenaaor-Geral de Assuntos Intemos

Aprovo o PARECER N" 001/2016/CONjUR-ME/CGU/AGU. Devolvam os autos ao
Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva.

Jr^ília-DF, QS~de janeiro de 2016.

DGI / !MÍ1 piTÁGOF

\fl 5 J4N lli

MMQQBâo^Ünião
/ clqnsulto/Jurídico



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

DESPACHO N°.o3^ /2016-DGI/SE/ME /^s. TO
INTERESSADO; Ministério do Esporte I y víiki//
REFERÊNCIA: 58000.000595/2013-14

ASSUNTO: Termo de cessão de uso n° 01/2013. Primeiro Termo Aditivo. Sub-rogação.

À Coordenação Geral de Recursos Logísticos.

Trata-se do PARECER N" 001/2016/CONJUR-ME/CGU/AGU às fls. 66 -

67v, o qual manifesta-se pela viabilidade jurídica da formalização do termo aditivo para a

alteração de titularidade ativa do Termo de Cessão de Uso n" 01/2013, na forma da minuta

acostada às fls. 55-56, atentando-se para as ressalvas e recomendações constantes dos itens 12

e 13 do parecer supracitado.

Diante do exposto, encaminho os presentes autos para conhecimento e

atendimento das recomendações da Consultoria Jurídica.

If\ Brasília,C?^ de janeiro 2016.

AiSE RES^
Diretora do Departí

^ AMARAL
ito de Gestão Interna

CGLOG/ME

O 6 JAN 2016





MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

DESPACHO N° OÒO /2016 - CGLOG/DGI/SE/ME
INTERESSADO: Ministério do Esporte

REFERÊNCIA: Processo n° 58000.000595/2013-14

ASSUNTO: Termo de cessão de uso n° 01/2013 - Primeiro Termo Aditivo - Sub-rogação.

À Coordenação de Gestão de Compras e Contratações.

Considerando o Despacho n" 038/2016-DGI/SE/ME, à fl. 68, encaminho os

presentes autos para conhecimento e providências que visem ao atendimento das recomendações
constantes no Parecer n° 001/2016/CONJUR-ME/CGU/AGU, acostado às ris. 66-67v.

Atenciosamente,

Em, 0^ de janeiro de 2016.

PEDRO PAULO SETTE DE MORAES
Coordenador-Geral de RecuKos Logísticos

Substituto

"A toVAj)
C.A»' ̂^,11» #

PEDRO PAULO A DB MORAES
Coordenador

Cgwdeiiçif k Gflib it Cenpni t Ciwlnbçki
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MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interna
Coordenação Geral de Recursos Logísticos

Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco "A"
Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", Sala 844 - 8° Andar

CEP - 70,054.906 - Tel: (61) 3217-1757
Email: dgi@esporte.gov.br

OFÍCIO /20I6/COPAD/CGLOG/DGI/SE/ME

À Senhora
JULIANA NOGUEIRA S. SANTOS

Gerente Geral

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", Térreo
Brasília/DF

Brasília, 0^ de janeiro de 2016.

Assunto: Sub-rogação do Termo de Cessão de Uso n°. 01/2013

Senhora Gerente Geral,

1 ■ Em virtude da transição da administração do Condomínio do Bloco "A" ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério do Esporte iniciou o processo
de sub-rogação do Termo de Cessão de Uso, ou seja, a transferência de titularidade como
cedente ao MDA por razão de sua saída do Bloco "A".

2- A medida foi para não interromper a cessão sob critério de conveniência e
oportunidade, porém é imperiosa a aquiescência da CEF., uma vez que a alteração do ajuste
não é unilateral.

3. Informo que a alteração subjetiva do ajuste não prejudicará o uso do espaço
pela CEF, bem como não ensejará prejuízos.

4. Por fim, solicito a manifestação de ciência para o bom andamento do processo
de sub-rogação.

5- Certo de poder contar com o seu entendimento estou a disposição para
esclarecimentos.

Atenciosamente,

HVESCLEY PEREIRA
Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco "A'





Wescley Pereira da Silva

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

gilogbr07@caixa.gov.br
sexta-feira, 22 de janeiro de 2016 15:48
Wescley Pereira da Silva
Alteração da Titularidade do CEDENTE
PROCURAÇÃO LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO.pdf, RG.pdf

Ao

Ministério do Esporte
Secretaria Executiva
Departamento de Gestão Interna
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco "A''
dgi@.esporte.gov.br
wfisnlei Dereira@esDorte.aov.br

.eferência: Termo de Concessão de Uso n° 01/2013 FAB CATEDRAL
issrmto: Envio da documentação

Prezado(s) Senhor(es),

1. Em atenção à mensagem abaixo, cumpre-nos informar os dados do representante da CAIXA,
responsável pela assinatura do termo aditivo em comento:

- JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE RESENDE, brasileiro, casado, economiário, portador da
cédula de identidade n° 3.334.126 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n° 614.198.776-15, na
qualidade de Gerente de Filial da G1 Logística Brasília/DF.

2. Por oportuno, segue documentos (anexo) do representante da CAIXA.

3. No aguardo, colocamo-nos à disposição para quaisquer tratativas pelo telefone n" (61) 3448-
6703/6598. ou pela CPE: gilogbr07@caixa.gov.br.

Atenciosamente,

Ricardo Alexandre Barbosa Dantas
Assistente

G1 Logística/BR - Gestão Formal Filiais

Maria Carolina Collares Moreira S Silva
Coordenadora

G1 Logística/BR - Gestão Formal Filiais

De: Wescley Pereira da Silva [maiito:wescley.pereira@esporte.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de janeiro de 2016 13:10
Para: GILOGBR07 - Gestão Formal Filiais
Assunto: RES: Alteração da Titularidade do CEDENTE





gL li j|
O Senhor José Eduardo Ferreira de Resende ainda é o representante da Caixa Econômica perante o Te
de Uso ns 01/2013? Se não, nos encaminhe os dados do novo representante, como:

Nome completo:

RG:

CPF:

Cargo/Função: .

É importante que também nos encaminhe cópia do documento para compor processo. / j

Wescley Pereira
Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco "A"
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Tel: (61) 3217.1757

Whviada em: terça-feira, 19 de janeiro de 2016 17:47
Para: Wescley Pereira da Silva
Assunto: ENC: Alteração da Titularidade do CEDENTE

Prezado Sr. Wescley

1  Como combinado, segue mensagem por meio da qual manifestamos concordância com a sub-rogaçâo
do Termo de Cessão de Uso n® 01/2013.

2. Continuamos â disposição.

Atenciosamente,

JULIANA NOGUEIRA S. DOS SANTOS
Gerente Geral

CAIXA - PA Catedral/DF

E-mail: luliana.d.santos@caixa.qov.br
Telefone: 61 4009-7600 Fax: 61 3206-0258

^e; GILOGBR07 - Gestão Formal Filiais
Enviada em: terça-feira, 19 de janeiro de 2016 17:26
Para: dai@esDorte.Qov.br

Cc: B2491DF - PA Catedral/DF; SR2639DF04 - Canais; GILOGBR06 - Ativos Imobiliários
Assunto: Alteração da Titularidade do CEDENTE

Ao

Ministério do Esporte

Secretaria Executiva
Departamento de Gestão Interna
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco "A"
dgi@esporte.gov.br

c/c: SR2639DF04
GILOGBR06

Prezados(as) Senhores(as),





1. Reportamo-nos ao Oficio n» 09™'«COPAD/COLOO/DGI/S1ME
em 08/01/2016 à Gerente Geral da Agência denominada PAB CATEDRAL, redir^^mdgj^
Logística/BR - Gestão Formal Filiais, por meio do qual esse orgâo requer a aquiesX^faêW-^^
CAIXA para a alteração de titularidade da cessão do espaço, onde se encontra instm o posí£Lfl6^
atendimento bancário. Sobre esse aspecto, cumpre-nos tecer as segumtes considerações e, ao
final, concluir o que segue:

1.1 Considerando que a transferência se dará a outro órgão da Administração Pública Federal, no caso o
Ministério do Desenvolvimento Agrário; . .

1.2 Considerando que permanecerá ativo o Posto de Atendimento Bancano, denominado PAB
CATEDRAL, na mesma área anteriormente ocupada;

1.3 Considerando que a CAIXA possui interesse em permanecer nas dependências desse e/ou daquele

1.4 ComiidÍmdo que a alteração subjetiva do ajuste não prejudicará o uso do espaço pela CAIXA, bem
como não ensejará prejuízos a mesma.

2  Manifestamos nossa aquiescência ao pleito de sub-rogação, ao tempo que concordamos com a
elaboração do termo aditivo com o novo CEDENTE. Solicitamos o envio do refendo documento
a essa caixa postal e/ou ao seguinte endereço SEPN 512, Ed. José Alencar Gomes da Silva, 4
andar, ala sul, CEP: 70.760-500.

3. No aguardo, colocamo-nos à disposição para quaisquer tratativas pelo telefone n° (61) 3448-
6703/6598, ou pela CPE: pilogbr07@caixa.gov.br.

Atenciosamente,

Ricardo Alexandre Barbosa Dantas
Assistente

GI Logística/BR - Gestão Formal Filiais

Maria Carolina Collares M.S. SUva
Coordenadora

GI Logística/BR - Gestão Formal Filiais

Ó conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente â(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente
protegido. A retransmissâo. divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades^ que nâo
selam o(s) destinatârio(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5 , inciso X I, da
Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível avise
ao remetente por e-mail.



se



2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

ftS'
'w/pis/r^jo

Prol : 041565
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-.— .n. . , M/v

^'mjOSTABELraMENTO DE SUBSTABÉLEaiSPÍTD
BRUNO SILVADA SILVEIRA, NA FORMA ASAIXO: - ̂  \

SAI^M quantos este público instrumento de procuração virem que aoe oi^..l
dias do môs de maio do ano .de dois mB e qu^ta (08106/20491, nesta Cidade cte Braítflía. Capitai da Repúblioa
FedefaSva do Brasil, neste Sãrviço Notarial, piiantB mim,. Sásr^ NotanaC cornpaieceu oerno dcitoii^mtex
BRUNO 8R.VA DA SILVEIR^ brasBeiro, solteiro, advogados, portador da cSdula: de ider^É -tt •
23 OOS-OAB/DF e inscnto no CPF/MF sob n.* 875.638.661-^, bom endereço profissional (v^pEPN 512, Gbbjunto C,
Lote 9/10, Asa Norte, Brasilia/QF, identificado e recontieddo como o próprio do que dou fé £ por ele me foi dito que,
por este instrumento público sibstabelece, como de fato substabaleddo tom, com reserva de iguais poderes nas
Pessoas da. JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE RESENDE. biasMfo, casado, economiário, portador da cédula de
identidade RG n.» MG-3.334.1Í6-8SP/MG e inscrto no CPr^MF sob n.« 614.196 776-15 e/ou OTÁVIO DAI^LE
smftE^ RARBOSA. t>ra3tisiro. oesadc, eoonomiério, portador de carteira nadonai de trabUEá^fc n.'
00571783969-DETRANA3F e inscrito no CPF/MF sob n.* 821.4S0;^1-34 etou HH.Q(8ft PlfHRffft MlWSaa. <
brasileira, casada, economiária, portadora de carteira nacional da ttabWteçio n.* 02i94798996-OE't«AN/DF e ittscrita ^
no CPF/MF sob n.* 048.876.4984X} etou ANA eHWmNA DA «LVA OéÜCBCto: brasileira, casada, soonomltete, ;
portadora da carteifB nacional de habiÜtaçáO tt* C(9174!lll6d676-DETRAN^ e inecrV» r» CPF/MF *ete fl* '
669.587.331-34 o/ou BUEWO MARCOS AQQST^ 0QB 8AWTQ8. brasíetro, som^. éConomiarió, portador da
carteira nacional de habiUtaçfto n.* 0O1O252786r4>ETRAN/DF eüscrito no CPF/MF sob n.« 833.687.951-04 e/ou: , <
1 FANDRO BARBOSA QA MOTA FRANCA, brasíeiro. solteiro, economiário, portedor da carteira nackjnat de

n^lií^ T-Mie918882ãÕETW^ inscrito no CPF/MF sob n.* 724.898.121-tó etou
AffVfAR ' brasileiro, sotteiro, economiário, portador da carteira nacional de habíftaÇSó Re n,*|.
02772291770-DE1KAM/DF e iriscríto no CPF/MF sob n." 009.197.001-27 e/ou ilARiA CAROL|NA fíOÍ I
MORCimi DE SOUSA SILVA. brasBeira, solteira, tmêot. economittía, portadora da carteira natlwal de heMítaçad A ' J
02886791323-DETRAN/DF, onde consta Cl n." 6ie4fl0966-SSPj(MA è inscrita no CPI^F sob n.® 643.950.813-Õ4 e/ou
■muA ibocAdio SOABg» FtLHQ- brasBsiio, casado, ecopomiàito, portador da cédula de idenWede o,® j:
392.147-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob n.® 182255.941-34a)/ou ^Msyla^y
casado, economiáiio, portador Ca carteira naáotwH d* habBIte» B.®Õ^^tó2009-tíETRAN/DF e mscrito no CPF^F
sob n.® 349.708.171-34 e/ou AtDAWWANJfflflOaft PR
da cédula de identidade RG n.® 408.346-S^^F e inscrito no 0P^I(í£ sófr n.® e/ou LUIZRWttalB
0Í.ÍVE1RA I brasileiro, solteiro, econoirtârio, portador dai^iBa de identidade profissional n.® 31.B26-OAB/OF e
inscrito no CPF/MF sob n.® 797 764.691-91 e/ou H^HA hresarura solma, economiária, porte^^
cédula de identidade RG n.® 2 225.323-8SWPR e inscrita ^ (5PF/MF sob n.® 239.966.17W» e/ou JMARW8
ct>RREIA MQfTA brasBeiro, casado, economiário. portador «|a cédula da identidado RG n.® 1.340.136-sSP/DF e

CTFSBF sob n.® 601.936.461^ etou
economiário, portador da cédula de idenÜdaiM RG rL*4&.41.3^/DF tliteBrito no CW/MF8Ó6 rt •738.590.771 -04 .
e/ou FELIPE ARAWiffí brasileiro, stíteSo, oraooniMrio, R»|fter da cédula de Wwüd^ RG n.
2.463.979-S8P/DF e inacrito no CPF/MF eob n.® 011.ia6.6414)titou BRÉíiP^ifj
casado, ecpttcmiário, portador da cartatteitedonal ttebgWlta^ ri.* 03449í^^B!80-DETRAN/DF e ««rito noCPF/*i^
sob n • 726 029.101-04 e/ou RRTHW BWWRRWf^
carteira nacional de habUiteção n.® OrtÕ^TÕeêiiw^^ * mscrito no CW/MFsob "•
LUtaRM/MA TARflFIRft Pé CUNHA, brasileiia, soltalta,ecofwmiÉfia. portadorada carteira nacion^ de habMlBçao^
03804132075-DETRAN/DF e inscrito I» CPF/MF sob n.® (H4.752.931-10, todos
Capital, (dados fornecidos por dederaofto. ficando o outorg<^ responsável ptó sua ^quatouer mcorreçao), todos os podeias que »»foram subtoabeiáoldos por SANDRA SUEI^ SARTORi«»i^^rW
SS2s do substabrtecmento público lavrado »«*TA»NOTAt^r^«, fis. ^a 1^^
fflés de outubro do ano de doisTnB ̂ doze (1W10Q012K ma «tosentar a CEFaU^e
nos contratos e procadimentt^ akançaim peia Lei oo™ cont»^ ^fomedmerrto de energia elátrica, contratos de toceçao e cesa^bens móveis e imóveis; na tormsteaçáo de convênios, da oci^ ds toca^JSfe™,conoassóea e permissões, podando pars tais fins assinar escrig»quitaçfto, firmar compromte80.iW«ipular prazo, taxa de juroAlàu^titas e
toSSive qiiartto à cessão e fr^,sfer8fK4a de dirertos.
Títulos e Documentos. insttu(6âtt pâblícas_óu P«vádM.

cm. GCUÂNIO BORGES TEIXEIRA
-usajÂo

«•sentar a CEFaSvae passivamente, e. em aape°te.
tais como contníw de otvas, serviços, oomptas.

bens móveis e imóveis; na Itomrsteaçáo de convênios, ds oci^ ds toca^JSfe™,concessões e permissões, podendo pars tais fins assinar escrig»quitaçfto, firmar compromteso.iéMipular prazo, taxa de juroAlàu^titas e
toSSive quanto à cessão e fr^,sferêfK4a de om».
Titolos e Dooimentos. iri8ttu(tâes pâbfe» óu privadi». è P^^ a^^ogpga

TABELIONATO BORGE.S TEIXEIRA

STEIXEIRA DRRAUffljOSIMÔES CORRÊA
suBsrmm)

Escrituras Púbüeas. Ou assinar ixmtratos particulares, de venda e compra de imô^.SSo^rSmpra. ̂ nar Cartas de Anemataçâo, de A^udicaçâo. a Moutorgar Escrituras de CeseSo d? Dúeitos ou proniessa de coiifra 8 venda e Escriti^Oefinit^^ríHTOsa^^
imóveis rwtendn descrevAtos com suas msdidas e confronta^, eatipiáar pfsy, toce^ »fw-,.,. domkiio direito e açSo, responder pela evioçào de direitos na torma da lei, autort^ cafwMtenento ̂
nwte no âmbito do PAR (Í»rograma de Arrendamento Residencial); firmar ooovônios
o anèridador (Fundo de AnwxttimenlD Residencial) atfva e passrvar^. afcnnnr^h AHim^Aeím » nolji fftlnmâÉla dO VOIÒ^IÊÍ DO^ BTTBOdSf 0 bBflSfBnf dif0w>o anèridador (Fundo de AnwxttjmenlD Residencial) atfva e passrvar^a oraoriadajefiducíária-ídtenaçôó fiduolteia-pela retomada do imóvel ptVftedmVi^cia; arrendar e bansferirmre^
de^SriSde e de domínio útil; adquirir dlreÍD de posse 9e imóveisde tomeis e avertmções Junto aos RI; praticar outros atos necessári» â manutenção dos bens e duettos mtegrantos
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TABELIO.NATO BORGES TEIXEIRA

Pmf.: 041565

Livro: 3140-P

Folha: 141

DR GOIÁNIO BORGES TEIXaRA OR RAMILO SIMÕES COfnÊA
tabeuAo suasimno

SRTV/SUL Q 7DI CONJ L . BL 01 LOJAS I2E24 ANEIARTtmEO CENTnoEMPISSAnALASeBOMimUMBAND
FONE (611322S 2760 mX 1611 3226-7222 ' 3223-47IS E^mU- oacuZdWuoLaim br - CEP 70360406 ■ MASLIA - DF

outorgado ou nos termos em qw vier a aar aprovado por ReaSuçáo do Consettto Outpígifríte. "
enfim, todos os atoa naoeasán^ perante quaisquer órgftos, airodades, empresas, çártórir^ trtemptes pútficsf Wj\—
privada», e ainda, represente-te em rauniõas de condomínio, dilputir e votar todas eijuaisql^^iímW rateret^ted ao \
condominio, inclusive nagodaç^ e pagamento da taps da oxiwrt^ e sM^ de podendo, ainrte. ̂sotorgarN^
aceitar e assinar esrxtturas pâe^pés e/ou contratos át venda e ddttl^ e/ou dè outra naturenLp^ .forma lc^>, t
de alienação, com as dáusulaa;' condições, tflreitos s obdgaçõe» Inerentes, de ír^etepertenceni^ipí^èÃ^ qo«^^
pertencer a ela outorgante ntertoante por a^udicaçOes, arrenwíações e dações em f>eg^sTi|M^ idédfidâçâò é
índivkluatizaçAo de cada qual -tonstom «tou comtarao dos neqsssáiios prooediméoÉcé dé concorrência e/ou de
quaiaquer outras naturazas oii modalidadss reguiarmento pantetidas para aa respectivas alienações, podendo
repraaantMi em todos os atos e difigèndas que se fizerem neoeeSdrkM per» tanto, descrever cada qual dos imõveiB
com as Mbrmações e requisitoS neceseários, esdpiriar e receber oe preços, passar recibos e dar quitações, transferir,
posse, domínio, direitos e açdo, apresentar documentos, prestar todas as declarações e informações necessâdas e/ou
ex^Hdaa, otmgd-la à evicçfio leigel, promover e assinar refiftopções e ratHteeçõqe. «jutorizar e/ou requerer registros e
avert)açOes; asainw escrituras pútiiicas ou oofibatoS peitiouliÉae de snendÉntiento latiqencial com opçfto de cornpra e
tudo o mate necessário ao cumprimento dos poderes ora oUtúrgados, facafiiidó o aubalabelecirnen^ttos poderes qqut
conferidos a outrosfas) empregados(a8) d» OUTOROMfTB, qpe estacam no exercício de caiw bú fünçáiqcempetfiftí^ .r
com o exercício dos poderes que lhe serto sufaetebotecidasi podendo ainda, conferir .poOTres aos advogados de
soctodade contrteada para represanter a Outorgante, sendo que o mandálo será «qiiteráe nos seguintes termos;
Poderes da cláusula 'AD JUDÍClA'. sKbtueivamerMB pva ações de IpitesAo e reintegração de posse, poeseesõrieá»^
reipefsecutôrias, e tudo mais necessário ao cumprimento tes poderes ora outorgados. VEOiWO O /^
8UBSTABELECIMENTO. O presente instrumento terá vigánda p» prazo indetsrmteado, podendo ser MMgado :
qualquer momento á crítério da Outorgante. Ficam eonvafidados tor^tos atos iiqftictjirfl g8<ft gtrtt^^ dP
oi/oagoii. (Lavrada sob minuta apresentada). Cbftforme consuütf feita à base de dadoo w Çenir» Nacional d^ ,
IndisponibiHdade de Bens - CNIB, através do site wvnv IndteppnIbiÉiade.orgibr, câ^ gerado (hash)
99dd 2b30 95e6.c08d.cc97.40t» aea0.ea28.a2o4v448g: NADA CONSTA com referência a INDISPONIBILIDADE DB v
BENS FICAM mandatirio(a)redquiieflta(a) etpwmmele ds^ maiMteto tomar eonheeUmiRto ADVERTES de-íf
que o direito real «ti peeedifl tweiente ao bwlb dá outorak tttd liatou furmalfiteiile fimrqifívtrado néãté atoj'
ESTA PROCURADO SÓ TERA VALIDADE PwA A N^NDA ÉOM A APRESENTAÇAO QQS. POQy^NTOS QUE, , j
comprovam a propriedade D0(S) IMÔVEMIS) C»JET0^) DÇÇTAfiM NOM^P^ OüTORQAKTB. O
leeeiva o dirallo de cobrar emotomentoa por eomçár^^ idiMi imatertai^ advtndoa de dectar^^ do
outorgante (PGCJDF, Ait 14, Parágrafo ÚittoiN. Sa tuMaSa <l« liwiiura. obctaa-ee a eorvigl-los. am até 48
horas, apóe o pedido. DISPENSADAS AS TESTpd^HAi^ VOfITAOE OAS PARTES. (R$: 31,55). Eu. «<
(JOACY MUNtZ ALMEIDA), Escrevente cortíftrj, li e encerro o presente ato colhendo
as assinaturas. Eu, FVSMCQi^tMÕEEbrCl^^ Substitutd!, subsprevj, dou fé e assino,
-^RURo fc^ÊA. tradiadad» na ráèimâ^ date. EU, ̂
/  deu fè é assirto em público e raso.

EMTEnEMUNHO.
Selo.de iMurança: ̂
Para consuttar o ãU

DAWraj«)E,

t www.^dfEJds.br ^  'jr:

Aí
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO "A"

Despacho n°. O lA /2016/COP AD/CGLOG/DGI/SE/ME
Processo n° 58000.000595/2013-14.

Ref: PARECER N°. 001/2016/CONJUR-ME/CGU/AGU

Senhor Coordenador-Geral de Recursos Logísticos,

I  O presente expediente visa à continuidade do procedimento de sub-rogação do
Termo de Cessão de Uso n°. 01/2013 (Agência da Caixa), ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), após análise e parecer da Consultoria Jurídica deste Ministério.

2  Tendo em vista que as recomendações da Consultoria Jurídica constantes nos
itens 12 e 13 foram atendidas, sugiro o encaminhamento do presente processo ao
Departamento de Gestão Interna para, se de acordo, assinar o ofício o qual tem como
conteúdo o encaminhamento do processo n°. 58000.000595/2013-14, bem como as 3 (três)
vias do Primeiro Termo Aditivo para assinatura da autoridade competente do MDA.

Brasília, 25 de janeiro de 2016

WESCLÉY PEREIRA

Agente Administrativo/
Respondencfo pela COPAD

/  ? V

Wp1795575





MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

DESPACHO N" /2016 - CGLOG/DGI/SE/ME

INTERESSADO: Ministério do Esporte

REFERÊNCIA: Processo n° 58000.000595/2013-14

ASSUNTO: Assinatura do Primeiro Termo Aditivo de Sub-rogação do Termo de Cessão de Uso
n° 01/2013 e Ofício ao MDA.

Ao Departamento de Gestão Interna,

Trata-se da sub-rogação do Primeiro Termo Aditivo do Termo de Cessão de Uso n
01/2013, celebrado com a Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário
- MD A, após análise e peirecer da Consultoria Jurídica deste Ministério.

Considerando o Despacho n° 014/2016/COPAD/CGLOG/DGI/SE, à fl. 77,
encaminho os presentes autos para conhecimento, e se entender pelo seu cabimento, assinatura
do referido ofício e posterior encaminhamento dos autos ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário para assinatura do Primeiro Termo Aditivo.

Atenciosamente,

Emjcs^^^e janeiro de 2016.

WASHÍNOTOÍS LUIZ DE LIMA EZAKl
Codrdenador-Geral de Recursos Logísticos

DGl/ME

'2 7 JAN 20)6

IHORA: /6



N

N



URGENTE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interna
Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", Sala 844 - 8° Andar

CEP - 70.054.906 - Tel: (61) 3217-1930
Email: dgi@esporte.gov.br

MDA-PROT.0473/2016-

OFÍCIO N° OJé /2016/DGI/SE/ME

Brasília,25'de janeiro de 2016.

Ao Senhor
JOSÉ ROBERTO-DEOUVEIRA MARTINS
Subsecretário de Planejam^ento, Orçamento e AdministraçãoMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA o i -íno
SBN Qd.01, Bloco "C" - Edifício Palácio do Desenvolvimento, 2 Andar - Sala zuz
Brasília/DF

Assunto: Assinatura do Aditivo de Sub-rogação ao Termo de Cessão de Uso n°. 01/2013.

Senhor Subsecretário,

1  Em virtude da transição da administração do Condomínio do Bloco "A" ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), esta Pasta iniciou o processo de sub-rogaçao
por meio de aditivo ao Termo de Cessão de Uso n°. 01/2013, o qual tem como
de uso de uma área de 240 m^ para instalação de Posto de Atendimento
Caixa Econômica Federal - CEF, situada na parte térrea do Edifício do Bloco A da
Esplanada dos Ministérios.

2  Para a celebração do aditivo é essencial a ponderação e decisão da autoridade
competente desse Ministério se assumirá o Termo supracitado como órgão sub-rogado, sob os
critérios de conveniência e oportunidade.

3  Em virtude, encaminho o processo n". 58000.000595/2013-14 para
conhecimento e anáhse, bem como as 3 (três) vias do Primeiro Termo Aditivo para ̂  de
acordo com o procedimento de sub-rogação constante nos autos, proceder com a assinatura.

4  Certa de poder contar com o seu entendimento estou a disposição para
esclarecimentos.

Atenciosamente,

-ZTf hs

AISE mÍh|iDE AMARAL
Diretora do I^an^ento de Gestão Interna
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!^ão integral à criqiiça
2, de 12 de outubro de
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.V0/KB 1 38^692252!^

763/97)
li.MlDIAS.í 18, 19 e 22/9/97)

PORTARIA N9 3.044, DE 19 DE SETEMBRO

^^STR^ de estado da administração federal
Tj^ri.E^ADO, interina, no uso de suas aíribuiçõcs, tendo cm vista o disposto no Decreto n.* I.OW.Ík 23

fc-^^^^Tvijjfe^iMTço-de .consideondo a necessidade de disciplinar o compaitilliamento do uso de
i ■ P"j^^ por mais de um órgSo ou entidade, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais -;^^gPSIMr resolve:

l^^^feiíSfgi/pAvADíy^ DOS EDIFÍCIOS;
estabelecido acorda formal entre os órgãos e eniidai^ que compirtiUiam a

tua Editora Oficial

i ministra ção
na do Estado

IINISTRO
17 DE setembro DE 1997

3MZKI8TIIAçAO rZÜZMO. Z RXrORMA
o conalcSoxuúlo o oatalsolocido
da Hiaio da 1990, a Dacrato n°

oa pcoços nin-imo» da vanda

taboradoB pala Caixa Econâaica
>  raaidanciaia ftxncion&ia de

•xaxcicio do direito da
■ácido no actiiQO 1' do Dacrato
ÓrgAo not^£icará os le^itimoa

rio Oficial da Uniio por ttr&a

•-ido no art. 2° do Dacrétx» n°
xloa da avaliaçio doa ijnÓToia .
da 30 (tirintta) diaa, a contar" '
Oficial da União,

Ia vonda doa iiaÒToia porvonttira
ira cobrança da taxa mansal da

.1;?., O »co^ dcsígitaii um órgSo ou entidaile responsável, de ^ferência aquele que ocupar
sM/^S^.^Of^í^irjedificio, com lodosos direitos edevetes inerentes; '.V

D dirigeme do órgío ou entidade responsável indicará servidor para exercer a fiinçio de
^^^;y-;;iitoinistnÉdor.

2. DAS DESPESAS COMUNS:

2.1. As despesas comuns serio contramdas, liquidadas c pagas pelo ãrg&o ou entidade
rcspbnsável, c rateadas entre os órgios e entidades ocupantes do edifício;

2.2. A programação das atividades c das despesas, a prestação de contas, os critérios de rateio
de despesas e a descentralvzaçio dos créditos onçamentirios em favor do órgio ou entidade
responsável inlcgrario o acordo rc fcndo no subílem 1.1. e serio devidamente registrados em Ala.

3. DA DESOCUPAÇÃO DOS EDIFÍCIOS:
3.1. Cabera ao órgão ou entidade responsável, quando da desocupação parcial do edlRcio, por

um ou mais órgios ou entidades, assegurar-se de que sejam cumpridas as condições estabelecidas no
acordo referido no subitem I. I.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
4.1. O cstalsclccído nesta Portaria não se aplica aos prédios nâo públicos, pareíaJmenle

locados de terceiros.

4,2'. Rcvoga-se a Portaria n.* I 953, dc 28 de julho de 1993.
4,j. Esta Portaria entra cni ligor na data de sua publicação.

CLÁUDIA MARIA COSTIN

DESPACHO DO MINISTRO
Em 18 de setembro de 1997

O MINISTRO DA administração FEDERAL E REFORMA DO ESTADO,
no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto n' 1.658, de OS de outubro de 1995, e tendo
tth.,yisia o pronunciamento favorável do Senhor Secretário de Recursos Humanos deste Ministério,
exarado no Processo n" 04000 007933/97-19, autoriza o Ministério da Educaçio e do DesporlCbMEC a
procédèrá nomeação de 30 (trinta) candidatos aprovadas no concurso piibllco para o cargo de Técnico
cm Assúdips Educacionais, pertencentes ao Quadro de Pessoal daquele Ministério.

ba Porbaxia antxa em v-Lvor na
(Of; n? 772/97)

LUI2 CARLOS BRESSER PEREIRA

lIZ CARLOS BRESSER PEREIRA

CO MurXMO DK
OKAL

I  PREÇO KTNIMD EM RS

138.000,00

secretaria de recursos logísticos e
:  ' . TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Departamento de Serviços Gerais
PORTARIA N9 3.054, DE 19 DE SETEMBRO DE 1997

O., DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe sâo conferidas pela Portaria/SLTI/MARE ng 994,
de 09 de abril de 1997, e tendo em vista o disposto no subitem 2.3 da
Instrução Normativa mare nç 05, de 21 de julho de 1995, publicada nc
D.O.u. de 26 de julho de 1995, resolve:

Art.lt - Divuiçar a relação de fornecedores que, em rax
eíerir.ento peia t/r '.dcde Cadastradora, sâo admitidos no Siste
êdast ramento lJn:ficaoo de Fornecedores - SICAF.

zAo do
ema de
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.  ' PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.425 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2003.

Dispõe sobre o compartilhamento do Bloco "A" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito
Federal, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPUBLICA, OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTAÇ, DAS CIDADES, DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO ESPORTE E DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Portaria n° 3.044,
de 19 de setembro de 1997,| do extinto .Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,

RESOLVEM;

^  Instituir Comitê Executivo, incumbido de estabelecer regras disciplinadoras do usocompartilhado das áreas de uso comum, voltadas à administração, controle e fiscalização do Bloco "A" da
sp ana a os Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, composto por representantes dos órgãos

governamentais instalados no referido Bloco, compreendendo, além dos Ministérios, a Secretaria de

T  ̂ ^ Estratégica e a Secretaria Especial de Política de Promoção daIgualdade Racial, integrantes da Presidência da República.

funcionamento^^'^^^^^ único. O Comitê expedirá ato disciplinador de sua organização e de seu

~  titulares das unidades indicarão, no prazo de dez dias, contados da oublicaçãoa pneseme Fonana, um membro titular e seu respectivo substituto, para compor o Comitê Executivo de
que trata esta Ponaria.

.  g ^ Atribuir ao .Ministério do Esporte, na forma preconizada pelo subitem 1.2 daonana n .044, de 19 de setembro de 1997. a responsabilidade pela administração predial do Bloco "A"
da Esplanada dos Ministérios.

.  ̂ ̂  Caberá ao Ministério do Esporte prover os meios necessários ao perfeito •
uncionamento, segurança e conscr\ ação das instalações, bens e serviços de uso comum.

§ - D Ministério do Espone deverá expedir normas e estabelecer procedimentos
re acionados com a utilização de bens e uso da área comum, observadas as regulamentações peninentes e
as deliberações colegiadas. quando houver.

A

An. 4^^ O .Ministério do Espone será o responsável pela contratação de serviços e aquisição
de bens requeridos pelo condomínio, facultando-lhe descentralizar para outra unidade condomlnial a
realização de licitações e atividades relacionadas com a fiscalização dos respectwcos contratos.



po



Art. 5- A programação das atividades e das despesas, a prestação de contas, os critérios de
rateio de despesas, bem assim o repasse dos créditos orçamentários em favor do órgão responsável, serão
decididos em sessão plenária do Comitê Executivo.

Art. 6- Fica definido o prazo de sessenta dias, a contar da instalação do Comltê-Executivo,
para transição dos processos referentes a contratos firmados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão cujos serviços são realizados no Bloco "A".

Art. 7- O ingresso ou a saída de órgãos ou entidades no Bloco "A" será feito por
intermédio de documento formal a ser firmado pela autoridade máxima da unidade, ficando dispensada a
reedição desta Portaria.

Art. 8® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. / \

JOSEpSlCEU
Ministro de Çstado Chefe da

Casa Civil da Presidência da República

___ ___OLIWDUTRA
Ministro de Estado das Ci

.. guek^n^aJiegaX^^
Ministro de Esíájdo do Planejamento,

Orçamento e Gestão

Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário

'AGNELO QUEIROZ
Ministro de Estado do Espone

BENEDITA DA SILVA

Ministra de Estado da Assistência Social

PORTARIA • Mt BI.(X;0 .AíU)
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO "A"

ASSEMBLÉIA DE ÓRGÃOS CONDOMÍNOS DO BLOCO "A" DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, no Auditório,
localizado no térreo do Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios (ME), estiveram presentes na
assembléia, a convite do Diretor do Departamento de Gestão interna do ME, o Sr. Fábio de Castro
Patrício, o Coordenador Geral de Recursos Logísticos do ME, o Sr. Washington Luiz de Lima
Ezaki, os representantes do Condomínio: os servidores Wescley Pereira da Silva e Olímpio
Dionísio Neto; os representantes dos órgãos condôminos: Sra. Maria da Penha Pires - SECOM/PR,
Sr. José Roberto - MDA, Sr. Paulo Henrique - MDA, Sra. Regina Patrícia de C. da S. Bonfim -
MDA, Sra. Débora Gebrim - SEPPIR, Sr. Claudemir Govaski - MDS e q Sr Caubi Coelho da Silva
- CGU, para tratar a seguinte ordem do dia: "A Transferência Defirntiva da Administração do
Condomínio - COPAD ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA".
A Assembléia foi aberta pelo Sr. Washington Luiz de Lima Ezaki. convidando a Srta. Jéssica
Urcino para secretariar.
inicialmente, foi esclarecido sobre as razões pelas quais a assembléia tinha sido convocada e expôs
aos representantes das unidades condominiais que o .Ministério do Esporte desocupará nos
próximos meses o Edifício do Bloco "A", permanecendo apenas duas unidades: saia cofre e o
arquivo, e que por essa razão o ME está deixando a administração do Condomínio no dia
01/10/2015, e que de imediato será passada em definitivo ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA). que passará a ter o papel de órgão síndico do Condomínio do Bloco "A", a quem
caberá prover os meios necessários ao perfeito funcionamento, segurança e conservação das
instalações, bens e serviços de uso comum, bem como expedir normas e estabelecer procedimentos
relacionados com a utilização de bens e uso das áreas comuns, observadas as regulamentações
pertinentes. O Ministério do Desenvolvimento Agrário será, ainda, responsável pela contratação de
serviços e aquisição de bens requeridos pelo condomínio, receber e aplicar os recursos
orçamentários e financeiros conforme repasse das unidades, facultando-lhe descentralizar, para
outra unidade condominial, a realizações de licitações. Posta em discussão em reuniões realizadas
nos dias 06 e 12 de agosto, e mais uma vez posta na presente assembléia, nenhum órgão se mostrou
contrário a transição, assim sendo aprovado por unanimidade.
No período destinado aos assuntos gerais, foram discutidos e deliberados os seguintes: a) a
transferência definitiva da administração do condomínio ao MDA a partir do dia 01/10/2015; b) ̂
guardetes desemp)enharão suas funções de vigilante temporariamente na recepção até a conclusão dt
processo licitatório pelo MDA para contratação de recepcionistas; c) as despesas com a prestaçM
dos serviços administrativos terceirizados do condomínio serão rateadas entre os condôminos ̂
partir de 01/10/2015; d) os terceirizados que prestam serviços na Administração do Condomínio
serão cedidos ao MDA pelo ME temporariamente; e) o ME manifestou a impossibilidade de cessâoi
do DAS-3 de sua estrutura ao MDA; f) o ME terá um representante para participar das assembléias
do Condomínio e participará do rateio das despesas proporcional ao percentual referente às suas
unidades que permanecerão no Bloco "A"; g) o MDA passará a atuar nos contratos a partir da
transferência de titularidade mediante Termo de Sub-Rogação devidamente assinados pelo ME,
MDA e pela Empresa Contratada; h) o MDA designará um servidor para fiscalizar os contratos do

ASSEMBLÉIA DE ÓRbÀOS CONDOMÍNOS DO BLOCO "A" DE 29 DE SETEMBRO DE I0</





condomínio e atestar as notas fiscais referente aos serviços prestados após a
contratos, bem como dar andamento aos processos de contratação de serviços importantes a
segurança e o bem-estar do condomínio.
Foi entregue pelos representantes do condomínio um documento de apresentação da Coordenação
de Patrimônio e Administração (COPAD), contendo a sua competência, objetivos, os contratos
firmados e um relatório contendo toda análise patológica da edificação do Bloco "A".
Esgotada a ordem do dia o Sr. Washington colocou a palavra a disposição dos representantes do
condomínio, fazendo o uso da mesma a Sra. Regina que informou que todas as copeiras residentes
no MDA estão gozando férias, e sugeriu que a escala de férias fosse mais bem organizado para que
o gozo seja de torma alternada. O Sr. Caubi levantou a questão sobre as vagas do estacionamento
privativo com o argumento de que a CGU não está com o número total de vagas de direito, em
resposta o Sr. Washington disse que os órgãos que estão com vagas a mais foram comunicados para
efetuar a devolução. Para manter a imparcialidade das decisões do condomínio, a Sra. Maria Penha
sugeriu ao MDA que o síndico que será indicado por ele represente apenas o Condomínio, e que
MDA indique o seu representante para participar das decisões em conjunto com outros condôminos.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e quatro minutos, o Sr. Coordenador-Geral de
Recursos Logísticos - ME, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Jéssica
Urcino, secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por mim, pelo
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos do ME e pelos demais presentes devidamente assinada.

FÁBIO DE ífASTRO PATRÍCIO
ME

WASHIiN LIMAEZAKI

WESCLEY PEREIRA DA SILVA

JOSÉ ROBERTO
MDA

Dl^jeOÍWHefORIM
SEPFIR

CLAUDEMIR CpVASKl
Mds/

MARIA DA HE^A PIRES
SHCOM

REtílNA PATRÍCÍA\D^
MDA

A S. BOMFIM
■olímpio dtot

ME

SIO NETO

JESàlCA URCINO FERREIRA
ME
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Zimbra https://tnail.mda.gov. br/h/printmessage?id=27130&tz=America/Sa...

reglna.sllva®mda.gov.br

Re: ATA DE REUNIÃO

De : Regina Patrícia de Carvalho da Silva Bonfím
< regina.silva@mda.gov. br>

Assunto : Re: ATA DE REUNIÃO

Para : Jessica Urcino Ferreira <jessica.ferreira@esporte.gov.br>,
Olímpio Dionisio Neto <olimplo.neto@esporte.gov.br>,
Wescley Pereira da Silva
<wescley.pereira@esporte.gov.br>, Maria da Penha Pires
<mpires@presidencia.gov.br>, Caubi Coelho da Silva
<caubi.silva@cgu.gov.br>, daudemir govaski
<claudemir.govaski@mds.gov.br>, Paulo Henrique
Rodrigues de Araújo <paulo.henrique@mda.gov.br>, José
Roberto de Oliveira Martins <jose.roberto@mda.gov.br>

Qui, 15 de Out de 2015 16:13

anexos

Em referência a Ata da Assembléia de Órgãos pertencentes ao Condomínio do Bloco A, realizada
em 29/09/2015.

Quero deixar o Registro das seguintes desconformidades do que foi falado no momento da
realização da assembléia para o que foi redigido na referida Ata.

Item 1:

... d) onde se lê "os terceirizados que prestam serviços na Administração do Condomínio serão
cedidos ao MDA pelo ME temporariamente"..., foi discutido e falado que os funcionários
terceirizados que prestam serviços na Administração do Condomínio serão cedidos pelo ME ao
MDA até a finalização do processo licitatório para contratação dos terceirizados e não
temporariamente. Pois, o MDA precisará incorporar a nova demanda do Condomínio
ao processo de contratação de terceirizados.

Iton 2:

... onde se lê " fazendo uso da mesma a Sra. Regina que informou que todas as copeiras
r«identes no MDA estão gozando férias, e sugeriu que a escala de férias fosse mais bem
organizado para que o gozo seja de forma alternada"....
Eu não disse que todas ( do 1° e 8° andares) as copeiras do MDA estariam em gozo de férias
no mês de outubro/2015, eu disse que somente as duas copeiras uma do turno da manhã e outra
do turno da tarde e o garçom mais antigo que trabalham na copa do 1° andar ala norte que serve
ao MDA estariam em gozo de férias no mês de outubro/2015, e, solicitei melhor planejamento
para as próximas férias das copeiras do primeiro andar ala norte/MDA. Quanto ao 8° andar eu não
fiz referência.

Item 3:

Ficou acordado nesta Assembléia que esta ata seria encaminhada via e-maíl para que
todos os representantes/condôminos lessem e fizessem ajustes ou não, e, somente
depois das considerações a ata seria encaminhada na forma física para assinatura.
Registro que o acordado não foi cumprido e que quando a referida ata chegou já
estava escaneada e assinada por alguns membros, ressalto a importância de se
cumprir o acordado em assembléia para que não ocorra os erros acima citados.

15/10/2015 16:17





https://mail.mda.gov.br/h/printmessage?id=27130&tz=America/Sa..,

Atenciosamente,

Regina Patrícia de Carvalho da Silva Bomfim.
Representante do M DA - Substituta

De: "Jessica Urcino Ferreira" <jessica.ferreira@esporte.gov.br>

Para: "regina.silva@mda.gov.br" <regina.silva@mda.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 9 de outubro de 2015 15:37:30

Assunto: ATA DE REUNIÃO

Boa tarde!

Segue Ata.

Atenciosamente,

Jessica Urcino Ferreira

Coordenação de Patrimônio e Administração
Ministério do Esporte

Esplanada dos Ministérios Bloco "A", Sala 22 - Térreo
Tel.: +55 61 3217-1757

Í2to2ot6. ^io2oi6.

■

iT- V 1,113^

De: Jessica Urcino Ferreira

Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2015 15:03

Para: 'claudemjr.govaslci@mds.gov.br'

Assunto: ata de reunião

Boa tardei

Prezado Claudemlr,

Segue ata.

Atenciosamente,

Jessica Urcino Ferreira

Coordenação de Patrimônio e Administração

Ministério do Esporte
Esplanada dos Ministérios Bloco "A", Sala 22 - Térreo
Tel.r +55 61 3217-1757
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o conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente
protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não
sejam o(s) destinatáno(s), constitui obtenção de dados por meio Ilicíto e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da
Constituição Federal Caso esta mensagem tent^a sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível avise ao
remetente por e-maíl

Regina Patrícia Chefe da
de Carvalho da Sessão de

Silva Bonfim Atividades
reqina.SilVflgrp^^qOV-br AUXlllareS
6120200064
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - BLOCO A

Despacho n°. /2016/CASG/CGARH/SPOA/SE-MDA

Processo n" 55000.000819/2016-34.

Assunto: Sub-rogação do Termo de Cessão de Uso n" 01/2013 - Caixa Econômica Federal.

Sr. Coordenador,

1. Encaminha-se a esta Coordenação, Minuta do Primeiro Termo Aditivo de Sub-
rogação do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013, que tem como objeto a cessão de uso de uma
área de 240 m^ a Caixa Econômica Federal - CEP, no Edifício Bloco "A" da Esplanada dos
Ministérios - Brasília/DF.

2. A sub-rogação desse Termo, do Ministério do Esporte ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário, faz-se necessária em virtude da transferência de responsabilidade de
gestão do eondomínio conforme documentações anexadas às fls 83-88.

Atenciosamente,

Brasília,, de fevereiro de 2016.

Sacana
Administração do Condomínio Bloeo A

Ao Sr. Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração,

Se de acordo, encaminhar à Coordenação de Licitações e Contratos para demais
providências quanto à sub-rogação do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013.

Brasília, de fevereiro de 2016.

PaÁilo RotWgues de Araújo
Coordenadok-GpráKLe Ádj3Mfií^racão_.e-fteCursos Humanos



De acordo. Aprovo a Minuta do Primeiro Termo Aditivo de Sub-rogação do
Termo de Cessão de Uso n" 01/2013 do Edifício Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios em
Brasília-DF. Encaminhe-se à CLC para as devidas providências com referência à sub-rogação
deste.

Brasília, 'evereiro de 2016.

/  Kobcrtb de Oli\^ra Marfms"'^
Subsecretárm de Planejamento, Orçamento e Administração

Assinatura

MDA/SPOA ,

M DA/CLC
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER N"^^ /20I6 /CLC/CGARH/SPOA/SE/MDA
PROCESSO N" 55000.000819/2016-34

Assunto: Primeiro Termo Aditivo de Sub-rogação ao Contrato n" 01/2013

Senhor Coordenador Geral,

Trata o presente processo de Sub-Rogação ao Termo de Cessão de Uso n° 01/2013
celebrado entre o Ministério do Esporte e Caixa Econômica Federal, cujo objeto é a cessão de uso
gratuita de uma área de 240 m^ de área localizada no térreo do Bloco "A" para funcionamento de
um Posto de Atendimento Bancário (PAB).

O Ministério do Esporte encaminhou às fls. 82, por meio do Ofício n°.
016/2016/DGl/SE/ME, de 28 de janeiro do corrente ano, Termo Aditivo de Sub-rogação ao contrato
para assinatura.

O administrador do Condomínio do Bloco A manifesta-se favorável à solicitação e ás
fls. 92 o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração aprova a minuta de sub-
rogação encaminhada.

Diante do exposto, sugiro encaminhar o processo à CONJUR para análise do pleito
e da Minuta de Termo Aditivo, em cumprimento ao previsto no parágrafo único do Art. 38 da Lei n°
8666/1993.

Brasília, "7 de m^-ço de 2016.
■ \ * >

RAYANNAWERIVECKXOUTINHO

Coordenadora de Licitações e Contratos

Ao SPOA.

Sugiro o encaminhamento dos autos à CONJUR para análise e deliberação.

sília,Brasília, ~7^ niarço de 2016

PAULO HENRTOUE R^RIGJJES DE ARAÚJO
Coordenadçr-Geral oe^Adiainistrãção e Recrnsos-Fluifiãn

De acordo. Encaminhe-se à CONJUR para análise e emissão de Parecer de acordo com as



informações acima.

Brasília, 01) de março de 2016.

JOSE ROBEfiMT5E TMLÍVÉÍRA MARTINS
SubsecretárW^e Planejamento, Orçamento e Administração

Assinatura

MDA/SPOA
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COORDENAÇÃO-GERAL DE PESSOAL, CONTRATOS, LICITAÇÕES E CONVÊNIOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO A - 1° ANDAR ALA NORTE SALA 111 - CEP: 70.054-900
TELEFONE: (61) 2020-0079

PARECER n. 00441/2016/CON.TUR-MDA/CGU/AGU

NUP: 55000.000819/2016-34

INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA
ASSUNTO: Cessão da posição contratual

Código CGU: 2.1

dor indicador: sem valo imediato

EMENTA:

I - Administrativo. Contrato administrativo. Alteração da polo ativo do contrato
administrativo.

ü - Contrato firmado pelo Ministério do Esporte na qualidade de gestor dos serviços
comuns aos órgãos ocupantes do Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios. Saída do
Ministério do Esporte do Bloco "A" com assunção do encargo pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário.

m - Alteração da posição contratual no termo de cessão de uso n° 01/2013 firmado entre
o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal - CEP. Alteração da posição
contratual que não se confiinde com a hipótese de sub-rogação. Doutrina. Cessão da
posição contratual transfere complexo unitário de direitos e obrigações, para além de
meros débitos e créditos. Cessão de posição contratual não prevista expressamente na
Lei n" 8.666/93 e nem no Código Civil. Contrato atípico autorizado pelo art. 425 do CC.
Instituto aplicável aos contratos administrativos. Inteligência do art. 54 da Lei n°
8.666/93.

IV - Alteração possível, desde que atendidas recomendações lançadas no parecer.

Senhor Consultor Jurídico,

RET.ATORI(

1. Vêm os autos a esta Consultoria para análise de proposta de sub-rogação integral do Ministério
do Desenvolvimento Agrário nos direitos e deveres entabulados no termo de cessão de uso n° 01/2013, celebrado
entre o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal - CEF - cópia às fls. 15/17.
2. Pelo referido termo, o Ministério do Esporte, na qualidade de gestor do bloco "A" da Esplanada

dos Ministérios, cedeu à CEF, a título gratuito, o uso de área de 240 m^ localizados nos térreo do bloco "A", para
implementação de posto de atendimento bancário da empresa pública federal.
3. O termo de cessão de uso fora assinado em 10/07/2013, com prazo de vigência de 60 meses (fls.
32/34).

4. Cópia da assembléia de órgãos do condomínio do bloco "A" , passando a administração do
condomínio do ME para o MDA encontra-se às fls. 60/62. Cópia da Portaria Interministerial n° 1.425/2003 que
dispõe sobre o compartilhamento do Bloco "A" vem às fls. 84/85.
https'7/sapiens.agu.gov.br/clocumento/7309575 FS
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5  O Ministério do Esporte - ME, por meio do Ofício n° 016/2016/DGI/SE/ME (fl. 82) encaminha
cópia do processo administrativo do termo de cessão em questão juntamente com a minuta de termo aditivo
voltado a operar a sub-rogação em favor do MDA. Consta ainda nos autos o Parecer n 001/2016/CONJUR-
ME/CGU/AGU (fls. 69/70), pelo qual a Consultoria Jurídica do ME manifesta-se pela viabilidade jurídica da
sub-rogação pretendida.
6  O administrador do condomínio do Bloco "A" manifesta-se favoravelmente a sub-rogação
proposta, nos termos do Despacho n" 37/2016/CASG/CGARH/SPOA/SE-MDA (fls. 92/92v).
7  Minuta do termo aditivo às fls. 58/59. Nova minuta acostada à contracapa dos autos.
g  Pelo Parecer n" 36/2016/CLC/CGARH/SPO A/SE/MD A (fl. 93) os autos são encaminhados a
essa Consultoria Jurídica para cumprimento do art. 38, Parágrafo úiuco da Lei n 8.666/93.
9. Em síntese, é o que contêm os autos.

2. ANÁLISE

jQ Conforme se extrai da manifestação do Ministério do Esporte (ME) vazada no Ofício n°
016/2016/DGI/SE/ME (fl. 82), propõe-se a alteração da posição contratual ativa do termo de cessão de uso n°
01/2013 celebrado originabnente entre o ME e a CEF.
11 A alteração tem fundamento na desocupação das dependências físicas do Bloco "A" da
Esplanada dos Ministérios pelo ME, consoante se depreende do relatado na ata de assembléia condominial de 29
de setembro de 2015 (cópia às fls. 60/62). Incontinenti, passa-se ao MDA o ônus de gerir os serviços comun
aos demais órgãos federais ocupantes do Bloco "A".
12 Nessa senda, propõe-se a sub-rogação integral das obrigações, direitos e ônus decorrentes do
termo de cessão de uso n° 01/2013.

13 No que tange à análise do instituto jurídico adequado a alteração ora pretendida, deve-se
observar a NOTA n. 00076/2016/CONJUR-MDA/CGU/AGU, do Consultor Jurídico, exarada no processo n°
55000.000849/2016-41, que assentou as balizas jurídicas a serem adotadas na realização da substituição
visionada.-

5. Contudo, trata-se de um problema de nomenclatura e diversidade de opinião
jurídica que, na prática da Administração Pública traz poucos efeitos relevantes. Salvo
um, no qual, tendo em vista o caráter convencional da cessão de contrato, ela parte do
pressuposto de que as dívidas e eventuais encargos já assumidos pelo anterior
contratante não passam, automaticamente, para o novo contratante, tendo em vista a
possibilidade de se convencionar isso em cláusula contratual fruto da autonomia da
vontade. Ou seja, diversamente da sub-rogação, não há pagamento - extinção de
eventuais obrigações - necessariamente.

6. Dessa forma, se falando em Administração Pública, é fundamental consigna
cláusula que indique esse efeito no contrato, como se descreve, a titulo de exemplo: '
presente cessão se dá sem prejuízo da responsabilidade solidária entre cedente e
cessionário por eventuais débitos originados da assinatura do presente instrumento".
7. Com o mero sentido de esclarecimentos, citamos a doutrina do professor Caio Mário:

"... A cessão de crédito é uma sucessão particular nos direitos do credor, originada de
uma declaração da vontade. É a vontade do cedente que atua como fundamento da
transferência do direito, independentemente de pagamento, porque este não é essencial
à sua realização nem a gratuidade é incompatível com a sua efetivação. (...) Por outro
lado, a cessão de crédito efetua-se com a conservação do vínculo obrigacional,
enquanto a sub-rogação pressupõe o seu cumprimento nas mãos do credor, por parte de
um terceiro, direta ou indiretamente." (Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de
Direito Civil. 25a. Edição. Rio de Janeiro, 2012. Páginas 212).

8. O próprio Caio Mário, nesta mesma obra, retoma a doutrina francesa e belga de
Charles Dumoulin e Henry De Page, para dizer que a confusão entre cessão de crédito
e sub-rogação só faz sentido em casos de sub-rogação convencional, mas não no caso
de sub-rogação legal.

9. Isso sim - que não há pagamento nem extinção das obrigações anteriores - é muito
mais relevante, como efeito significativo para o erário e para a presente pasta

https-7/sapi ens.agu.gov.br/docum ertto/7309575
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ministerial, do que a nomenclatura, que é diversa e abundante em toda a doutrina
jurídica.

10. Assim, desde que os débitos sejam solidarizados correta e expressamente no
contrato, tanto faz se o contrato é chamado de cessão de contrato, cessão de posição
contratual ou mesmo de sub-rogação (que, nesse último caso deve ser entendida como
sub-rogação convencional e não legal). O nomem júris não tem importância jurídica e
sim as conseqüências práticas do ato jurídico exercitado.
11. Todavia, a fim de garantir a segurança jurídica necessária ao cotidiano da
Administração, a divergência jurídica segue solucionada para que, daqui para
frente (efeitos somente ex nunc, então), os contratos realizados nos moldes descritos na
presente notas, em que há, em conjunto, uma cessão de crédito e uma assunção de
dívida (solidária, como dito), sem necessariamente um pagamento, recebam o nomen
júris de Cessão da Posição Contratual, sem prejuízo de eventuais contratos ditos de
sub-rogação já realizados, desde que os mesmos contem com cláusula descrita no item
8.

14. Dessarte, na linha do entendimento consolidado pelo Senhor Consultor Jiirídico, a pretendida
sub-rogação deve ser nominada, em atenção à técnica jurídica, de Cessão de Posição Contratual.
15. Superada tal questão, passa-se a analisar a presença dos requisitos necessários.
16. A cessão de posição contratual não vem expressamente disciplinada na Lei n° 8.666/93. Em
isos desse jaez, o artigo 54 da Lei n. 8.666/1993 dispõe que "o5 contratos administrativos de que trata esta Lei

regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado".
17. Nesse sentido, deve-se buscar na lei civil a disciplina da cessão da posição contratual. Todavia,
o Código Civil não prevê como figura típica o contrato de cessão de posição contratual. Nada obstante, o mesmo
estatuto prevê regra de ouro que, conferindo primazia ao principio da autonomia da vontade, autoriza às partes
estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais da lei civil. Confira-se o art. 425 do Código Civil;

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais
fixadas neste Código.

18. Nessa senda, atento às normas gerais e princípios norteadores do estatuto civil, Crístiano Chaves

e Nelson Rosenvald^ traçam os seguintes requisitos para viabilização da cessão da posição contratual.

o a cessão somente poderá ser realizada em contratos bilaterais, ou seja, aqueles que acarretem
direitos e obrigações recíprocas,

o é indispensável a aquiescência do cedido, que no caso em quadra seria representado pela
empresa contratada.

19. O primeiro resta cumprido, na medida em que o termo de cessão de uso é bilateral.
20. Quanto ao segundo requisito, encontra-se nos autos aquiescência formal da CEF quanto à
alteração visionada, conforme se extrai da mensagem eletrônica enviada, via correio eletrônico institucional,
colacionada às fls. 74/76.

21. A SPOA/MDA manifestou-se favoravelmente à assimção da posição contratual, nos termos
do Despacho n° 37/2016/CASG/CGARH/SPOA/SE-MDA (fls. 92/92v). No ponto, cumpre salientar que a
manutenção da cessão de uso com as especificações técnicas e modelo vigentes passa pelo juízo de
discricionariedade da autoridade administrativa. Assim, compete à autoridade administrativa, à guisa da
oportunidade e conveniência, avaliar a viabilidade da manutenção da cessão de uso em mote.
22. Infere-se da leitura do termo de cessão de uso n" 01/2013 (fls. 15/17), à míngua de qualquer de
disposição prevendo obrigação de pagamento pelo uso do espaço cedido, que se trata de cessão a título gratuito.
Inexistindo despesa a ser custeada, despiciendo o ateste de disponibilidade financeira.
23. Passa-se a tecer considerações sobre a minuta do termo aditivo.
24. Inicialmente, cumpre salientar que a análise ora esposada debruçou-se sobre a minuta de termo
aditivo acostada à contracapa dos autos (que segue devidamente rubricada tão somente para fins de ateste),
desconsiderando-se a versão acostada às fls. 58/59. Feita o esclarecimento inicial, passa-se a empreender a
análise meritória.

25. Consoante entendimento esposado pelo Senhor Consultor Jurídico, a alteração pretendida
amolda-se à hipótese de cessão da posição contratual, colocando-se à margem, dessa maneira, do regime
https://sapiens.agu.gov.br/documento/7309575 3/5
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jurídico da sub-rogação previsto no Código Civil.
26 Todavia, passado em revista a minuta do terceiro termo aditivo, tem-se que a alteração
pretendida fora tratada como sub-rogação. Com vistas a adequar os termos contratuais e evitar confusão entre os
institutos da sub-rogação e da cessão da posição contratual, propõem-se as seguintes alterações:

o  logo na ementa do termo aditivo, deve ser suprimida a menção da expressão "sub-rogação",
substituindo-a pela expressão "cessão de posição contratual"; „ .

o no preâmbulo, ao identificar as partes envolvidas, o ME deve ser denominado "cedente , o
MD A "cessionário" e a CEF "cedido";

o as cláusulas primeira e segunda devem adequar-se à figura da cessão da posição contratual,
sugerindo-se, a titulo de colaboração, a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto promover a cessão da posição contratual do
Ministério do Esporte ao Ministério do Desenvolvimento Agrário no termo de cessão de
uso n° 01/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
Pelo presente termo aditivo, o Ministério do Esporte (cedente) cede sua posição
contratual ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (cessionário), passando o
cessionário a dispor de todos os direitos e obrigações pactuados no termo de cessão de
uso ora aditivado.

Parágrafo primeiro - A presente cessão dá-se sem prejuízo da responsabilidade
solidária entre cedente e cessionário por eventuais débitos originados antes da assinatura
do presente instmmento.

Parágrafo segundo - (repetir redação constante o inciso 11 da minuta)

o supressão da cláusula terceira do termo aditivo, tendo em vista que a fundamentação legal ali
indigitada encontra-se compreendida na referência legislativa constante do preâmbulo.

3. CONCLUSÃO

27 Ante o exposto, restrita ao exame dos aspectos jurídicos formais e abstraindo-se dos aspectos
técnico-operacionais, econômicos, bem como dos que respeitam ao mérito do administrador, esta
Consultoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade da celebração do termo aditivo sob apreço, desde que
procedidas as alterações na minuta do termo aditivo, conforme apontado nos parágrafos 25 e 26 deste opinativo

À consideração.

Brasília, 26 de abril de 2016.

YUKAMÃ SUGUIURA DIAS

ADVOGADO DA UNIÃO

[I] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. S.ed, Rio de
Janeiro; Lumen Júris, 2008, p. 248-249.

Atenção a consulta ao processo eletrônico está disponível em http;//sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do NúmeVo Único de Protocolo (NU?) 55000000819201634 e da chave de acesso 894d47c2
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Documento assinado eletronicamente por YUKAMA SUGUIURA DIAS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está dispoiúvel com o código 7309575 no endereço
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ADVOCACIA-GERAL DA UNlAO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO A - 1° ANDAR ALA NORTE - CEP: 70.054-900 TELEFONE;

(61) 2020-0079

DESPACHO n. 00604/2016/CONJUR-MDA/CGU/AGU

NUP: 55000.000819/2016-34

INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA

ASSUNTOS: LOCAÇÃO / PERMISSÃO / CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO

1. Aprovo o Parecer n. 44172016/CONJUR-MDA/CGU/AGU, pelos seus próprios fundamentos.

2. Ã SAA, para remessa dos autos para a SPOA/MDA, para ciência e providências pertinentes.

Brasília, 26 de abril de 2016.

JOÃO PAULO DE FARIA SANTOS

Advogado da União

Consultor Jurídico

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 55000000819201634 e da chave de acesso 894d47c2

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO DE FARIA SANTOS, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 7323665 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOÃO PAULO DE FARIA
SANTOS. Data e Hora: 26-04^2016 22:30. Número de Série: 101208. Emissor: Autoridade Certifícadora da

Presidência da Republica v4. '
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - BLOCO A

Despacho n°. Oí3 /2016/CASG/CGARH/SPOA/SE-MDA
Processo n" 55000.000819/2016-34. .

Assunto: Cessão de posição do Termo de Cessão de Uso Simples n° 01/2013 - Caixa

Econômica Federat-CEF.

Sr. Coordenador,

1. Restitui-se a Coordenação de Licitações e Contratos, após assinatura das partes, o
Primeiro Termo Aditivo de Cessão de posição do Termo de Cessão de Uso Simples n° 01/2013 -
Caixa Econômica Federal-CEF.

Atenciosamente,

Brasília, de maio de 2016.

Òliveira^Ste
Administração do Condomínio Bloco A

De acordo, encaminha-se a Coordenação de Licitações e Contratos para demais providências
quanto à Cessão de posição do Termo de Cessão de Uso Simples n° 01/2013.

Brasília. 2.^ de maio de 2016.

Edilsmi^^ives de Araújo
Ordenador de despesas - Adnmistração do Condomínio Bloco A
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MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CESSÃO DE
POSIÇÃO CONTRATUAL E ASSUNÇÃO DE
DIREITOS E OBRIGAÇÕES, COM EXPRESSA
AQUIESCÊNCIA DAS PARTES, NO TERMO DE
CESSÃO DE USO N" 01/2013 QUE, ENTRE SI
CELEBRAM O MINISTÉRIO DO ESPORTE, O
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^? 58000.000595/2013-14

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE, localizado na Esplanada dos Ministérios
Bloco "A", em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 02.973.091/0001-77, neste
ato representado pelo Secretário Executivo, Senhor RICARDO LEYSER GONÇALVES, portador da
Carteira de Identidade n° 18859196, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF n°. 154.077.518-60,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 25 de abril de 2016, publicado no D.O.U. de 26 de abril de
2016, e no uso das atribuições que lhe confere a Portaria/ME n° 36 de fevereiro de 2003, publicada no
D.O.U. em 17 de fevereiro de 2003, doravante designado CEDENTE e, denominada CESSIONÁRIA,
o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, inscrito sob o CNPJ/MF sob o n°.
01612452/0001-97, representado pela Secretária-Executiva MARIA FERNANDA RAMOS
COELHO, nomeada pelo Decreto de 24 de fevereiro de 2015, publicado no Diário Oficial da União
de 24 de fevereiro de 2015, inscrita no CPF n° 318.455.334-53, portadora da Careira de Identidade n°
1.817.752, expedida pela SSP/PE e, em seqüência, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF,
instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída aos termos do Decreto-=Lei n° 759,
de 12.08.1969 e do Decreto n° 66.303, de 06.03.1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto
aprovado pelo Decreto n° 6.473, de 05.06.2008, por intermédio de sua Gerencia de Filial - Logística
em Brasília - GILOG/BR, CNPJ n° 00.360.305/2660-58, localizada no Centro Empresarial José
Alencar Gomes da Silva, SEPN 512, Lote 01 e 02, Asa Norte, Brasília-DF, neste ato representada
pelo Sr. JOSÉ LEOCÁDIO SOARES FILHO, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula
de identidade RG n° 392.147 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 182.255.941-34, conforme
substabelecimento de procuração lavrado em 14/09/2015, no Cartório do 2° Tabelião de Notas e
Protesto de Brasília, Distrito Federal, às fls. 159 e 160 do livro 3162-P, RESOLVEM celebrar o
presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO, regido pelas disposições contidas
na Lei n°. 8.666/93 e demais normas que regem a espécie, as quais as partes sujeitam-se a cumprir,
mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a cessão da posição contratual do Ministério do
Esporte ao Ministério do Desenvolvimento Agrário no Termo de Cessão de Uso n° 01/2013. f



CLÁUSULA SEGUNDA - DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente Termo Aditivo, o Ministério do Esporte (Cedente) cede sua posição contratual ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário (Cessionário), passando o Cessionário a dispor de todos os
direitos e obrigações pactuados no contrato ora aditivado.

Parágrafo Primeiro - A presente cessão se dá sem prejuízo da responsabilidade solidária entre a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEP e o Cessionário por eventuais débitos originados antes da
assinatura do presente instrumento.
Parágrafo Segundo - Será encaminhado pelo Ministério do Esporte, juntamente com a via do
presente instrumento assinado, cópia integral do Processo n° 58000.000595/2013-14.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
CONTRATUAIS

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Termo de Cessão de Uso n°
01/2013, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRATADA
ORIGINARIAMENTE

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF assente integralmente com a alteração no polo ativo da
relação contratual estabelecida originariamente, aquiescendo com a manutenção de todas as demais
condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO, DA VALIDADE E DA EFICÁCIA

O MINISTÉRIO DO ESPORTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, no
Diário Oficial da União, conforme dispõe o Artigo 61, Parágrafo Único da Lei n° 8.666/93, para surtir
seus efeitos legais, cuja eficácia será imediata após o ato de publicação, ficando declarada a retirada
definitiva da parte CEDENTE da relação de contrato.

E assim, por estarem de acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, as partes, a seguir,
firmam o presente Contrato, em três vias, de igual teor e forma, todas rubricadas, para um só efeito,
cujo instrumento ficará arquivado na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos deste Ministério,
conforme dispõe o art. 60 da Lei n° 8.666/93.

Brasília-DF, de maio de 2016.

CEDENTE: RICARD R GONÇALVES

ÁRl^: MARIAÇESSIONARIQ: MARIA FERNANDA RAMOS COELHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: JOSI ^DKTSOARES FILHO
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OBJETO: prestação de serviços de acreditação, confonne detalhado OBJETO: prestação d
em solicitação de acreditaçâo especifica para laboratório de ensaios, em solicitação de acn
de acordo coro os documentos normativos aplicáveis. de acordo com os dor
RECURSOS FINANCEIROS: O Organismo de Acreditaçâo deve re- RECURSOS FINANC
ceber pelos serviços prestados, a titulo de preço público, os valores ccbcr pelos serviços f
constantes dos documentos publicados no site www.inroetro.gDV.br. constantes dos docum
PRAZO: Nos casos de decisão favorável à acredita^, o presente PRAZO: Nos casos c
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo. termo, tem o prazo d»
No caso de descumprimento por parte do OAC de qualquer das ]sjo caso de descunq;
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério obrigações contidas n«
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspensa Jq ORGANISMO DE
ou cancelada. DATA DA ASSINATTJRA; 23/02/2016 - Aldoncy Frei- cancelada. DATA l
re Costa Cooidenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro ^ Costa Coordenador

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE fythatO D
ACREDITAÇÂO N" 135/2016 AC

ESPÉCIE: Termo dc Compromisso que entre si celebram o Instituto ccpúnp- Temin He i
Nacional dc Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e a vrocional de Metroloi
PIRELLI PNEUS LTDA.
OBJETO: prestação de serviços dc acreditaçâo, conforme detalhado . cnTTn>Ax<rp\rm
em solicitação de acreditaçâo especifica para laboratório dc cali- r>RiFTn- nfwitarSn d
braçâo, de acordo cora os documentos normativos aplicáveis. UBJtiy. prestação
RECURSOS FINANCEIROS; O Organismo de Acreditaçâo deve re- ^ solicitação oe ac
ccbcr pelos serviços prestados, a titulo de preço público, os valores
constantes dos ckKumcntos publicados no site www.iiimetro.gov.br. KicUKsUa ruVAMi
PRAZO: Nos casos de decisão favorável à acreditaçâo, o presratc ceber pelos serviços ]
termo, tem o prazo definido no Certificado dc Acreditaçâo. constantes dos docum
No caso de descumprimento por parte do OAC dc qualquer das PRAZO; Nos casos i
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério termo, tem o prazo d
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspen» No caso de dcscumi
ou cancela. DATA DA ASSINATURA: 13/05/2015 - Aldoney Frei- obrigações contidas n
re Costa Coordenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro do ORGANISMO DE

ou cancelada. DATA 1

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE re Costa Coordenadoi
ACREDITAÇÂO N" 136/2016

EXTRATO D

ESPÉCIE: Termo de Compromisso que entre si celebram o Instituto AC
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e a UL
VS SHANGHAI LIMITED SHENZHEN BRANCH. ESPÉCIE: Termo dc
OBJETO: prestação dc serviços dc acreditaçâo, conforme detalhado Nacional de Metrolo;
cm solicitação de acreditaçâo especifica para laboratório de ensaios, CONTROL QUALlf
de acordo com os documentos normativos aplicáveis. OA.
RECURSOS FINANCEIROS: O Organismo dc Acreditaçâo deve re- OBJETO: prestação i
ceber pelos serviços prestados, a tfmlo de preço público, os valores solicitação de aci
constantes dos documentos publicados no site www.inmctro.gov.br. ^ acordo com os do
PRAZO; Nos casos dc decisão favorável à acreditaçâo. o presente RECURSOS FINANt
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo. ceber pelos serviços
No caso de descumprimento por parte do OAC de qualquer àsts constantes dos docun
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a cnténo pDA7n- Nn® rj»sn«
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspensa
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA: 26/04/2016 - Aldoney Frei- ®
re Costa Coordenador Geral dc Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro obrigações contidas c

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ^
ACREDITAÇÂO N' 137/2016 o" ̂cela^ DATA

re Costa Coordenado

ESPÉCIE: Termo de Compromisso que entre si celebram o Instituto irvTT»*i«rk n
Nacional de Metrologia, C^ialidade c Tecnologia - INMETRO e a UL * RAIO E
VS SHANGHAI LIMITED.
OBJETO: prestação de serviços dc acreditaçâo, conforme detalhado ér-ic
cm solicitação dc acreditaçâo específica para laboratório de ensaios. ESPECIE: Termo dc
de acordo com os documentos normativos aplicáveis. Nacional dc Meirolo
RECURSOS FINANCEIROS; O Organismo dc Acreditaçâo deve re- PARAÍBA SERVIÇC
ceber pelos serviços prestados, a titulo de preço público, os valores OBJETO: prestação i
constantes dos doctimentos publicados no site www.inmetrD.gov.br. em solicitação de aci
PRAZO: Nos casos de decisão favorável à acreditaçâo, o presente em segurança veicul
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acredita^. normativos ̂ licivei:
No caso de descumprimento por parte do OAC de mialquer dos RECURSOS FINAN'
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério ceber pelos serviços
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspensa constantes dos docus
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA; 26/04/2016 - Aldoney Frei- PRAZO: Nos casos
re Costa Coordenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro termo, tem o prazo c

No caso de descum
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE obrigações contidas i

ACREDITAÇÂO N» 138/2016 do ORGANISMO Dl
ou cancelada. DATA

ESPÉCIE: Termo dc Compromisso que entre si celebram o Instituto ^ Costa Coordenado
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e a UL
VS HONG KONG LIMITED. EXTRATO I
OBJETO; prestação de serviços de acreditaçâo, conforme detalhado
em solicitação de acreditaçâo específica para laboratório de ensaios,
de acordo com os documentos normativos aplicáveis. FSPFrTF- Termo de
RECURSOS FINANCEIROS; O Organismo dc Acreditaçâo deve re-
ceber pelos serviços prestados, a título de preço público, os valores lííDUSTRIAL
constantes dos documentos publicados no site www.inmetro.gov.br. v/TFMTns imA
PRAZO: Nos casos de decisão favorável à acreditaçâo, o presente nu mm-
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo. ' : P .
No caso de descumprimento por pane do OAC dc qualquer das a
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério ^
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO. ser imediatamente suspensa KbCUKbUb i-unan
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA: 05/05/2016 - Aldoncy Frei- pelos scr\nços
re Costa Coordenador Geral de .Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro constantes dos docui

PRAZO: Nos casos

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE termo, tem o prazo i
ACREDITAÇÂO N" 139/2016 No caso dc dcscuit

obrigações contidas i
ESPÉCIE: Termo de Compromisso que entre si celebram o Instituto do ORGANISMO D
Nacional de Metrologia, Qualidadp e Tecnologia - INMETRO e a ou cancelada. DATA
DAVE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA - ME rc Costa Coordcnadí

OBJETO: prestação d

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.iD.gwJa/iiiaTfirirfcrir.btml,
pelo código 00032016052000123

c serviços de acreditaçâo, conforme detalhado
em solicitação de acreditaçâo especifica para laboratório de ensaios,
de acordo com os documentos normativos aplicáveis.
RECURSOS FINANCEIROS: O Organismo de Acreditaçâo deve re
ceber pelos serviços prestados, a d^o de preço público, os valores
constantes dos documentos publicados no she www.mmetro.gov.br.
PRAZO: Nos casos dc decisão fovorável á acreditaçâo, o presente
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo.
No caso de desctinqirimento por parte do OAC dc qualquer das
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspensa
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA: 30/06/2014 - Aldoney Frei
re Costa Coordenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE
.ACREDITAÇÂO N' 140/2016

ESPÉCIE; Termo de Compromisso que entre si celebram o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e a
QUALYTECH SOLUÇÕES LABORATORIAIS E MANUTENÇÃO
EM EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: prestação dc serviços de acreditaçâo, conforme detalhado
em solicitação de acreditaçâo específica paia laboratório de cali-
bração, de acordo com os documentos normativos aplicáveis.
RECURSOS FINANCEIROS; O Organismo de Acreditaçâo de\x re
ceber pelos serviços prestados, a titulo de preço público, os valores
constantes dos documentos publicados no sitt www.inmetro.gov.br.
PRAZO; Nos casos de decisão favorável à acredita^, o presente
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo.
No caso de descumprimento por parte do OAC de qualquer das
obrigações contidas no presente termo, a acredita^ pode, a critério
do ORGANISMO DE ACREDITAÇAO, ser imediatamente suspensa
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2015 - Aldoncy Frei
re Costa Coordenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/lnmetro

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE
ACREDITAÇÂO S" 141/2016

ESPÉCIE: Termo de Compromisso que entre si celebram o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade c Tecnologia - INMETRO e a
CONTROL QUALITY INSPEÇÕES, ANALISES E SERVIÇOS LT
DA

OBJETO: prestação dc serviços de acreditaçâo, conforme detalhado
em solicitação de acreditaçâo específica para laboratório de ensaios,
de acordo com os documentos normativos aplicáveis.
RECURSOS FINANCEIROS: O Chganismo de Acreditaçâo deve re
ceber pelos serviços prestados, a título de preço público, os valores
constantes dos documentos publicados no site www.inmetro.gov.br.
PR/^ZO: Nos casos de decisão favorável á acredita^, o presente
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo.
No caso de descumprimento por parte do OAC de qualquer das
obrigações contidas no presente tmno, a acreditaçâo pode, a critério
do ORG/VNISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspensa
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA: 21/09/2015 - Aldoncy Frei
re Costa Coordenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/lnmetro

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE
ACREDITAÇÂO N' 142/2016

ESPÉCIE: Ibrmo dc Compromisso que entre si celebram o Instituto
Nacional dc Metrologia, Qualidade c Tecnologia - INMETRO c a
PARAÍBA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. EPP
OBJETO: prestação dc serviços de acreditaçâo, conforme detalhado
em solicitação de acreditaçâo específica para organismo de inspeção
em segurança veicular • OlA-SV, de acordo com os documentos
normativos ̂ liciveis.
RECURSOS FIN/^CEIROS: O Organismo dc Acreditaçâo deve re
ceber pelos serviços prestados, a titulo de preço público, os valores
constantes dos documentos publicados no site www.inmetro.gov.br.
PRAZO: Nos casos de decisão fevorável à acreditaçâo, o presente
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo.
No caso de descumprimento por parte do OAC de qualquer das
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imedialamcnte suspaisa
ou cancelada. DATA D.A ASSINATURA: 07/04/2016 - Aldoney Frei
re Costa Coordenador Geral de Acreditaçâo - CGCRE/Inmetro

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE
ACREDITAÇAo N* 172/2015

ESPÉCIE; Termo de Compromisso que entre si celebram o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e a
SGS INDUSTRIAL INSTALAÇÕES TESTES E COMISSIONA
MENTOS LTDA
OBJETO: prestação de serviços de acreditaçâo. confi>rme detalhado
em solicitação de acreditaçâo específica para laboratório de cali-
bração, de acordo com os ̂ cumentos normativos aplicáveis.
RECURSOS FINANCEIROS: O Organismo dc .Acreditaçâo deve re
ceber pelos serviços prestados, a titulo de preço público, os val<H^
constantes dos documentos publicados no site www.inmetro.gov.br.
PRAZO: Nos casos de decisão favorável á acreditaçâo, o prescntt
termo, tem o prazo definido no Certificado de Acreditaçâo.
No caso de descumprimento por parte do OAC de qualquer das
obrigações contidas no presente termo, a acreditaçâo pode, a critério
do ORGANISMO DE ACREDITAÇÂO, ser imediatamente suspensa
ou cancelada. DATA DA ASSINATURA: 27/04/2016 - Aldoncy Frei
re Costa Coordenador Geral dc Acreditaçâo - CGCRE/lnmetro

o pode, a criiíno

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N* 3/2016 - UASG 183023

Número do Contrato: 17/2014.
N° Processo: 52600049950201308.
PREGÃO SISPP N° 3/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contra
tado: 17197385000121. Contratado : ZURICH MINAS BRASIL SE
GUROS S.A. -Objeto: A prorrogação do prazo dc vigência do Con
trato n® 17/2014 por mais 12 (<k>ze) meses, a partir de 21/05/2016.
Fundamento Legal; Ari. 57, inciso O, da Lei 8.666/93. Xfigência:
21/05/2016 a 20/05/2017. Valor Total: R$80.000,00. Fonte:
250183023 - 2016NE800167. Data de Assinatura: 19/05/2016.

(SICON - 19/05/2016) I83023-I8205-20I6NE800109

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N* 10/2016 - UASG 183023

Número do Contrato: 27/2011.
N" Processo: 52600154802010.
PREGÃO SISPP N" 14/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contra-
tado: 11412859000124. Contratado : SUPERVIG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA -LTDA. Objeto: Prorrogação por excepcionalidade por
um período de 03 (três) meses, ou até que se conclua o processo
licitatório e repactuação contratxtal,a partir dc 02/05/2016, do contrato
027^011 do percentual dc 9,46%. (nove vírgula quarenta e seis por
cento). Fundamento Legal: 4" do artigo 57 da Lei n.* 8.666/93.
Vigência: 02/05/2016 a 01/08/2016. Valor Total: R$1.265.570,07.
Fonte: 250183023 - 2016NE800048. Data de Assinatura:
26/04/2016.

(SICON - 19/05/2016)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N* 6/2016 - UASG 183023

Número do Contrato: 30/2012.
hT Processo: 526000254772011.
PREGÃO SISPP N» 15/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contra-
tedo: 05703030000188. Contratado : CARDEAL GESTÃO EMPRE
SARIAL E -SERVIÇOS LTDA. Objeto; Prorrogação por 12 (doze)
meses, a partir de 16 de maio de 2016, o prazo estabelecido na
Cláusula Segunda do contrato n.*^ 030/2012, no artigo 57, inciso n, da
Lei n.® 8.666/93. Fundanento Legal: Lei n.° 8.666/93 . Vigfecia:
16/05/2016 a 15/05/2017. Valor Total: R$2.233.036,68. Fonte:
250183023 - 20I6NE800198. Dato dc Assinatura: 13/05/2016.

(SICON - 19/05/2016)

Ministério do Esporte

SECRETARIA EXECUTIVA
tamentc suspensa

5 - Aldoncy Frei- EXTRATO DE TERMO ADITIVO N® 1/20016
RE/lnmctro

N® Processo 58000.000595/2013-14. Cedemc: MINISTÉRIO DO ES-
[ISSO DE PORTE. CNPJ/MF; 02.973.091/0001.77. Cessionário: MINISTÉRIO

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CNPJ/MF:
01.612.452/0001-97. CEDIDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

ebram o Instituto CNPJ/MF: 00.360.305/2660-58. OBJETO: Cessão da posição con-
- INMETRO c a tratual do Ministério do Esporte ao Ministério do Desenvolvimento
LTDA. EPP Agrário no Termo dc Cessão dc Uso n® 01/2013. Fimdamcnto Legal:
nfoimc detalhado Lej n® 8.666'93. Vigência: 19/05/2016 a 09/07/2018. Data dc As-
ismo dc inspeção sinatura: 19/05/2016. RICARDO LEYSER GONÇALVES - Sccrc-
a os documentos tário Executivo, pelo Ministério do Esporte e MAÍUA FERNANDA

RAMOS COELHO - Secreiárá Executiva, pelo Ministério do De-
reditaçâo deve re- senvolvimento Agrário e JOSÉ LEOCÂDIO SOARES FILHO - Ge-
úblico, 08 valores rência dc Filial - Logística em Brasília - GILOG/BR - Caixa Eco-
v.mmetro.gov.br. nômica Federal - CEF.
ita^, o presente
«iitaçâo. DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
de qualquer das

io pode, a critério EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
itomente suspmsa

6 - Aldoney Frei- Pgjy presente Edital fica NOTIFICADA a Sra. Fraoctnilda
'RE/Inmetro Sampaio Araújo, portadora do CPF n° 120.264.(193-15, que sc en

contra em local incerto e não s^do, que diante da ausência de□SSO DE ^ãüifiwgta^ por parte do interessado acerca das irregularidades apu
radas na prestação de contas do convênio n® 701849/2008, firmado
com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego Olaria

lebram o Instituto e Cascalheíra, as contas foram reprovadas, originando o débito no-
- INMETRO e a min»! de RS 110.000,00 (cento c dez mil reais) que atualizados
; COMISSIONA- monetariamente até março de 2016 perfez o valor de R$ 237.573,44

(duzentos c trinta c sete mil, quii^entos c setenta e três reais e
infi>rme detalhado quarenta e quatro centavos) conforme disposto no Parecer Financeiro
joratório dc cafi- n® OIS/CPREOCGPCXJ/DOI/SE/ME. de 14/03/2016. O valor atua-
aplicáveis. lizndn foi registrado na conta "Diversos Responsáveis" do SIAFI cm
reditação deve re- nome das pessoas fisica e jtiridica indicadas. Considerando o valor
úblico, os val<H^ reprovado c as irregularidades apuradas, ficam os notificados cientes
v.inmetro.gov.br. q^to à instauração da Tomada de Contas Especial com posterior
itação, o prescnto remessa aos órgãos de controle, com vistas à recomposição do Te-
editação. souro Nacional,
de qualquer das

io pode, a critério Em 17 de maio de 2016.
siamcnte suspensa WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI
16 - Aldoncy Frei- Diretor
'RE/lnmctro Substituto

Doounotto digitaimeote conforme MP n* 2.200-2 de 24/08/2(X)l, que institui a
Infia^trutura de Chaves Públicas Brasileica - ICF-BiasiL
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BOLETIM DE SERViÇO N«:^ÍDEoÇ DE JUNHO DE 2016
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO j.

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO N" de junho de 2Ü16.

O  SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO, da SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E
DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao
que estabelece o inciso 111 do art. 58 e o art. 67 da Lei n® 8,666, de 21 de junho de 1993,
resolve:

Art.r Designar JORGE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA, matricula SIAPE n"
2239482, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato n" 01/2013, firmado entre a Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAFDA e a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ n° 00.360.305/2660-58, que tem por objeto a cessão
de uso de uma área de 240 (duzentos e quarenta) m^, para instalação de Posto de Atendimento
Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federa! - CEF, situada na parte térrea do Edifício - Sede do
Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministério, Bloco "A.

Art. 2° Designar LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, matrícula SIAPE n°
1696398, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.

Art, 3° Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação no
Boletim de Serviço.

JOSÉ;' ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS

ílos tewo Cia tei ft' «.SfcS ^ ÚVÍMiS o

pfesemg toi puttodo no fcioíêlim

tis O» iCèi^y
Recebido na dTOARH/MD/P^
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Zimbra karison.moreira@terceirizado.mda.gov.br

Ordem de Serviço

De : Karison Rafael Pestana Moreira

<karison.moreira@terceirizado.mda.gov.br>

Assunto : Ordem de Serviço

Para : Jorge Luiz de Oliveira Lima
<jorge.lima@mda.gov.br>, Luciano de Oliveira
Santana <luciano.santana@mda.gov.br>

Prezados,

Qui, 09 de Jun de 2016 15:36

anexo

Encaminho para fiscal e fiscal substituto l(uma) via da Ordem de Serviço do Contrato n'
01/2013.

Atenciosamente; ^

Karison Rafael W
Recepcionista i
COORDENAÇÃO DE ÜCITAÇÕES E CONTRATOS - CLC
61-2020-0515

karison.moreira@terceirizado.mda.gov.br
SBN Quadra 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento - 2° andar, Sala 207
Bairro: Asa Norte Brasília-DF

CEP: 70.057-900

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA

Ordem de Serviço ao Contrato N° 01-2013 SEAFDA e a C/CbCA.pdf
228 KB ^  ■/ ^
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CLfí.

A 0<ríi^ >C
fV<^

X~,
y y^ r>:MM*9«ia^Santana

Luciano d^
fador

MDA/CLC

^ecepj^ en

Assinatura

mda/spoa

r:iD-.

|[jMâr,;i^"- ;:o
iQOüiroK

liSB-SF, i_

»: AAry^-
fin;-. i
|_j Ctefe:íní5Tto I
;r'jfte±}&-XÍ?S I
ti Jíír-* ; ; I
I  j ■.«eírlSSíiír-iüi 1
□ iMvx ftxohh;V4

, í>rV5^- .

IBS8-DROÍ íor "^o A c.o Mí>5/v ^! Ao "^i^o A C.O MS>S/v
i  C íÍP^'" ® *^0 Ol^cXcs

JiíiÁ^ C^Cv-do
O- OJi>í.c:^

AssinaàiraCS. "j

,^y
C^'

MDA/CASG
-o Recebido em

ás j5 fis.
Assinatura

À V IjCMAií? ,
Para;

(  ) Conhecimento
{(^ Providências
(,^) Análise
(  ) Manifestação
(  ) Outros:

RSR/DF JÔ iQíl



PRESIDÊNCIA DA REPUBUCA
CASA CIVIL

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ACERTO
SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO BLOCO "A"

ATA DE ASSEMBLÉIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO A DE 16 DE JUNHO DE 2016

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às onzs horas, na Sala de Reunião da
Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e (■ .grário (MDSA), localizada no
sexto andar do Bloco "C" da Esplanada dos Ministérios em Brasília, Distrito Federal, estiveram
presentes em reunião, a convite do Síndico e do Ordenador de Despe sa do Condomínio do Bloco A,
os Srs. Luciano de Oliveira Santana e Edilson Alves de Araújo, os seguintes representantes das
Unidades Condominiais: Regina Patrícia de Carvalho da Silva Bom Im, pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), antigo Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), Washington Luiz de Lima Ezaki, pelo Ministéric Esporte (ME), Robson Prado
Cutrim, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Caubi Coelho da Silva,
pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC) antiga Controladoria-Geral da
União (CGU), Maria da Penha Pires, pela Secretaria de Comunicarão Social (SECOM) - es^do
ausente apenas a Sra. Débora Gebrim de Oliveira, representanje do Ministério da Justiça e
Cidadania, antiga Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que não
enviou nenhum representante, além dos seguintes convidados: Jos; Roberto de Oliveira Martins,
Paulo Henrique Rodrigues de Araújo, Roberto Élito dos Reis Guimarães, Fábio Adriano Vieira,
Jorge Luiz de Oliveira Lima, Rayanna Lemes Wemeck Rodrigues Coutinho e Arthur Costo
Fontenele Vieira, pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário
(SEAD), antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Renata Rapold Mello, Cristiane
dos Santos Nery Oliveira, Sandro Incerti Soares, Felipe Ribeiro Alves Morais, Claudemir Luiz
Govaski, Ivã de Morais Machado, Gustavo Torrezan Nunes, Carlos Alberto Narciso de Castro, Caio
Luiz Davoli Brandão e Danielle Andrade de Oliveira, pelo M DSA; Olímpio Dionisio Neto,
Wescley Pereira da Silva, pelo Ministério do Esporte (ME), para reijnirem-se em Assembléia com a
seguinte pauta: Transferência da Gestão do Condomínio do Bloco A para o MDSA.
A assembléia foi aberta pelo Sr. Luciano Santana que dá início à pauta informando que, com a
ocupação dos espaços pelo MDSA a partir da Medida Provisória n° 726/2016 de 12 de maio de
2016, fica oficializada a transferência, na presente data, da administração do Coridomínio do Bloco
A para o MDSA, o qual ocupa mais de cinqüenta por cento da estrutura predial, sendo assim o
órgão responsável pelas demandas comuns dos órgãos condôminos do edifício. Após tratatiyas
entre os presentes, ficou determinado que o sr. Claudemir GovasH exerceria a função de síndico
interino até a realização da próxima Assembléia, onde o MDSA deverá indicar definitivamente o
síndico. Segundo a Sra. Cristiane Oliveira, serão avaliados os serviços atualmente prestados ao
Condomínio e que há a intenção de aproveitamento dos funcionário s que nele trabalham, conforme
for possível e analisando-se a legalidade dos atos.
Representantes do ME comunicaram que o contrato para prestação de serviços de copeiragem
expirará em julho de dois mil e dezesseis e que não irá prorrogá-lo, iio que o MDSA informa que irá
verificar a possibilidade de acréscimo de mão de obra no contrato já firmado por eles.
Foi informado ainda que o serviço de vigilância teve seu cont ato vencido e que a empresa
prestadora está sendo paga mediante reconhecimento de dívida Esclareceu-se também que o
contrato anteriormente vigente expirou durante a gestão do ME como síndico do Condomínio.
Quanto aos contratos que eram mantidos com a CEB e a CAESB, i escindidos pelo ME, o MDA só
foi oficiado das rescisões em abril de dois mil e dezesseis, no que então buscou providenciar as
contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação. Porém, z Consultoria Jurídica do MDA

^ATA DA REUNIÃO REALIZADA DIA 16 DE JUNHO DE 2016



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ADMINISÍTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO BLOCO "A"

orientou que as contratações f(
designado como síndico do Com
Discorreu-se ainda sobre notific
sistema de combate a incêndio
perdura desde dois mil e quatro,
de ar condicionado, os quais den
O próximo ponto discutido na i
cada órgão condômino e as imp
dos serviços por demanda refei
deve, ao solicitar a execução dc
correspondentes.
Definiu-se ainda que, até a regu
do Condomínio do Bloco A,
repassados à UASG 490068,
contratos sob sua gestão como s
para pagamento dos contratos ai
Nada mais havendo a tratar, às 1
Andressa Gontijo Pereira, Téc
aprovada, foi assinada por mim

)ssem realizadas somente após a definição de qual órgão seria
omínio.

ação do Corpo de Bombeiros quanto aos extintores vencidos e o
, para regularização pelo Condômino do Bloco A, situação que
Também foi comunicada a existência de problemas com o sistema
landam manutenção e troca de equipamentos.
Assembléia foi a questão do rateio do percentual correspondente a
iicações orçamentárias e financeiras. Ficou esclarecido que, acerca
entes ao contrato de manutenção predial, cada órgão condômino
s serviços, apresentar a certificação orçamentária com os recursos

larização e criação de nova UASG pelo MDSA para administração
os recursos descentralizados pelos órgãos condôminos serão

iob responsabilidade do MD A, que executará o pagamento dos
ndico, bem como irá também descentralizar os recursos necessários
ada sob execução pelo ME.
rezes horas, o Sr. Luciano Santana deu por encerrada a reunião. Eu,
nica em Secretariado I, lavrei a presente ata, que após lida e
2 pelos demais presentes à Assembléia.

EDILSWtóírVES DE ARAÚJO
/  ̂ MDA

DE O^UVEÍ^;*SANTANA
MDA

MARTINS

MDA

REGINA PATRÍCIAím^HVALHO DA
SILVA BÍSMFIM

MDA

ATA DA REUNIÃO REAL1Z.\DA DIA 16 DE JtMIO DE 2016



PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA

CASA CIVIL

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IILOCO "A"

CLAUDEMIR LUIZ, GOVASKl

MDS^
CRlSTlANlE EfOS SANi

\  OlllVEIRA
MDSA

lERV

robson%^d5\cutrim
MPSA

WASHINGTOr IZ DE LIMA EZAKl

ME

/GÂUBI TOELH^rDASILVA
mtpI:

/

MARIA DÀ RENHA PIRES
StJcOM/PR

ANDRESSA GONXI^O PEREIRA
TÉcÍnICO em SECREi ARIADü 1

ATA DA RKlINIAd KKAIJ/.ADA DIA 16 DT JUNHO DK 2U16
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MDA-SPOA. 2217/2Ü16- V

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA l l

CASA CIVIL

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento AgráriVv^^^'^~Tf'
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA '

SBN - Ed. Palácio do Desenvolvimento, 2*^ andar, sala 201 - Brasília/DF - CEP 70.057-900
Tel.: (61)2020-0800

ofício N- JOlQ /2016/SPOAyCC/PR
Brasília, de de 2016

A Sua Senhoria o Senhor

•lOSÉ LEOCÁDÍO SOARES FILHO
Representante Legal
Caixa Econômica Federal - CEF

SEPN 512. Lote 01 e 02 - Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva
70.760-500 - Brasília/DF

Assunto: Cessão de Posição Contratual da Cessão de Uso n" 01/2013.

Senhor Representante Legal,

L  Em virtude da transição da administração do Condomínio do Bloco "A" ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, a Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (extinto MDA) iniciou o processo de cessão de posição
contratual da Cessão de Uso n" 01/2013. ou seja, a transferência de titularidade do cessionário,
passando do extinto MDA ao MDSA, em razão de sua desocupação dos espaços por este órgão
anteriormente ocupados.

2. A medida se dá com o intuito de não interromper a prestação de serviços objeto
dos contratos referentes ao Condomínio, sob os critérios de conveniência e oportunidade.

3. A aquiescência desta empresa é medida imperiosa, vez que a alteração contratual
não se dará de forma unilateral. Por este motivo, solicito maniiestação de ciência e concordância
quanto à referida alteração com a maior brevidade possível.

4. Infonno que a alteração subjetiva contratual não prejudicará a execução do objeto,
não ensejará prejuízo à empresa, bem eomo à equação econômico-financeira.

5. Na certeza da Vossa colaboração, coloco-me à disposição para os esclarecimentos
que se façam necessários, e aproveito o ensejo para renovar meu apreço e consideração.

Atenciosamente,

A.--/-"'

lOSEÃRÕBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
/

Subsecretário de Planejamento, Orçamento c Administração





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA nnnmc
CASA CIVIL ^ UUU lüb

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário /O^
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA <3/

SBN - Ed. Palácio do Desenvolvimento, 2° andar, sala 201 - Brasília/DF - CEP 70.057-900
Tel.: (61) 2020-0800

MDA-SPOA. 2259/2016- i?

OFÍCIO N- io 8 5 /2016/SPOA/CC/PR

Brasília, ,23 de de 2016

A Sua Senhoria a Senhora

CRISTIANE DOS SANTOS NERY DE OLIVEIRA li! Illllllll!lll|illl
Subsecretária de Assuntos Administrativos Substituta Eventual 7 í ooí
Ministério do Desenvolvimento, Social e Agrário
SAN - Quadra 03, Lote "A" Ed. Núcleo dos Transportes 2° Andar Sala 23.30
70.040-902 - Brasília/DF

7 í 000

% Mintsteno do Desenvolvimento Social
e Combate á Fome

lyL SE'SAA/CGLA'CDA

,036034/2016-56

Assunto: Cessão de Posição Contratual nos Contratos sob a Administração do Condomínio
do Bloco "A".

Senhora Subsecretária Substituta,

1. Em virtude da transição da administração do Condomínio do Bloco "A" ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), esta Pasta iniciou o processo de
cessão de posição contratual, por meio de aditivo, do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013, com a
Caixa Econômica Federal - CEF, cujo objeto é a cessão de uso de uma área de 240 m para
instalação de um Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federal - CEF,
situada na parte térrea do edifício do Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios.

2. Para celebração do aditivo é essencial o conhecimento do processo por esse
Ministério para análise da conveniência e oportunidade do ato, decisão da autoridade competente
se assumirá o Termo supracitado como órgão cessionário e avaliação dos requisitos legais
pertinentes.

3. Pela razão sobredita, encaminho 1 (um) volume do processo n°
55000.000819/2016-34 para adoção das providências inerente a esse órgão e posterior restituição
à esta Secretaria Especial, bem como minuta de Termo Aditivo para conhecimento e
manifestação de concordância, para procedimento das assinaturas posteriormente.



4. Na certeza da colaboração desse Ministério e, ressaltando a importância da
referida celebração com a maior brevidade possível, aguardo manifestação deste i. órgão e
agradeço antecipadamente pela atenção dispensada.

5. Aproveito o ensejo para apresentar minha consideração e apreço, colocando-nos à
disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosam^^^^—

iO^RáíHRTM&OLIVEIRA MARTINS
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração

Protocolo Setorial
Recebido em

Data: 7^/^ /.

' Assln.'''^rirrr JíXf^!^
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Despacho 2016-CCONT/CGLC/SAA/SE/MDSA
•  " 't .' . y
•' Vs>' ».,. >

Processo: 55000.000819/2016-34

Interessado: CONDOMÍNIO DO BLOCO A - MDSA

Assunto: Disponibílização de processo para digitalização.

Senhor Coordenador de Contratos,

"■ s ' ' f. "i • I ' ■

.  i' . ■ ' ■> ii:-. ^ f-i i

V. ' bVb

■  V-. >

1. Trata-se da disponibílização dos autos em epígrafe para digitalização, com vistas à
operacionalização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI no Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário.

2. Nesse sentido, sugerimos o encaminhamento do presente à Coordenação de
Documentação e Arquivo, para as providências necessárias.

Atenciosamente,

Brasília/DF, de julho de 2016.

CRISTINÃ RjpSA DINIZ
Chefe da Divisão de Géstão e Acompanhamento .V' ^

De acordo.
Encaminhe-se na forma proposta.

Em,2 I de julho de 2016.

SANRRO^il^ERTÍ SOARES
Coordenador de Contratos

■li / t ,, , •
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