
PRFSIDÊN('IA DA REPÚBLICA 
CASA CIVIL 

INSTITIJIO NACIONAL DE COIONI/.AÇÃ() E. REFORMA AGRÁRIA 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA - SR-05 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), POR 
MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA 
EM BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO CO 
PROJETO SALA DA CIDADANIA. 

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), Autarquia Federal 

criada pelo Decreto-Lei n°1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei n° 7.231, de 23 de outubro 

de 1984, revigorado pelo Decreto Legislativo n° 02, de 29 de março de 1989, inscrito no CNPJ n° 

00.375.972/0001-60, sediado no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento, 18 1  

andar. Brasília/DF. doravante denominado INCRA, neste ato representado pelo Superintendente 

Regional do INCRA em BAHIA, Giuseppe Serra Seca vieira, portador da Carteira de Identidade RG n° 

304323-91 SSP/SE. inscrito no CPF/MF sob o n° 601.335.625-49, residente e domiciliado em 

Salvador/Ba, nomeado pela Portaria INCRA/P n° 815/2016 de 27 de dezembro de 2016, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) de 28 de dezembro de 2016, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 132 do Regimento Interno, aprovada pela Portaria Interministerial n° 20, de 08 de 

abril de 2009 e o MUNICPIO de Luis Eduardo Magalhães, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ n° 04.214.419/0001-05 com sede na Av. Barreiras, N° 825-Centro, Luís Eduardo 

Magalhães-BA. CEP: 47.850-000 doravante simplesmente denominado MUNICÍPIO, neste ato 

representado pelo seu Prefeito, Oziel Alves de Oliveira, portador da Carteira de Identidade RG n° 

11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 502.801.809-00 celebrar o presente ACORDO 

DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, em consonância com o Processo n° 54160.003145/2016-24, 

sujeitando-se. no que couber, à Lei nD  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; à Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Acordo tem por objeto instituir parcera para implantar o projeto Sala da Cidadania. 

disponibilizando serviços relacionados ao cadastro rural, ao atendimento dos proprietários e dos 

possuidores de imóveis rurais da Região, aos Projetos de Assentamentos e ao atendimento aos 

assentados e assentadas da Reforma Agrárias jurisdicionadas pelo INCRA na região ou n, unicípio, 

bem como, ao público em geral. 



PARÁGRAFO ÚNICO - Os profissionais envolvidos no objeto deste Acordo executarão suas 

atividades submetendo-se às orientações, supervisão e direcionamento da Superintendência 

Regional do INCRA, que será representada por Servidor devidamente designado por ato do 

Superintendente. 

CAPÍTULO 1 

DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DA CIDADANIA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS À ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

DA SALA DA CIDADANIA. 

Para o alcance do objeto do presente Acordo, os seus participes comprometem-se a cumprir as 

seguintes obrigações: 

- Compete ao INCRA: 

a)Prestar orientação e capacitação aos profissionais alocados para o cumprimento do objeto 

pactuado, sobre procedimentos, atribuições e competências, nos assuntos relativos às atividades a 

serem desempenhadas; 

b)Em havendo necessidade, disponibilizar, equipamentos adequados para o funcionamento da Sala 

da Cidadania" (computadores), conforme Termo de Vistoria e Entrega de Bens entre o INCRA e o 

Município (Anexo 01); 

c)Custear com as despesas de correios para envio dos documentos, quando for necessário, para 

execução das atividades do presente Acordo: 

d)Disponibilizar ao servidor/a do Município senha de acesso/consulta ao Relatório de Monitoramento 

do Sistema virtual da Sala da Cidadania; 

e)Disponibilizar senhas de acesso/consulta ao Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, para 

cumprimento do objeto pactuado: 

f)Possibilitar o acesso dos profissionais do Município aos arquivos, documentos e sistemas de 

informação do INCRA, relativos à execução das atividades realizadas no escritório, resguardado o 

sigilo previsto em Lei; 

g)Acompanhar e fiscalizar a execução das atividades desempenhadas pelos profissionais 

II - Compete ao MUNlCPlO: 

a)Manter em sigilo absoluto os dados obtidos através da execução do objeto do presente acordo, sob 

as penas da Lei nos âmbitos do Direito Civil, Administrativo e Penal: 

b)Ceder ao menos um (01) servidores de seu quadro de funcionários para realização dos serviços 

pactuados; 

c)Disponibilizar local e liberar os servidores envolvidos neste Acordo, para a realização de 

capacitação/treinamento pelo período que julgar necessário para o início dos trabalhos; 

d)Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciário de seus 

profissionais envolvidos no objeto deste Acordo, inclusive os decorrentes de eventuais demandas 

jurídicas, bem como todos os ônus tributários, ordinários ou extraordinários decorrentes da execução 

2 	' 



deste Acordo; 

e)Ceder ou locar espaço físico (escritório) com área e estrutura básica suficientes e adequados (sala, 

banheiros e copa) para realização dos serviços; 

f)Dotar a Sala da Cidadania de mobiliário (mesas, cadeiras, armários e arquivos), material de 

expediente, insumos básicos (telefones, bebedouros, pontos para conexão da internet, dentre outros) 

e equipamentos (impressora, scanner, etc.) para comportar a presença de pelo menos dez (10) 

pessoas simultaneamente durante o expediente de trabalho; 

g)No caso de locação de sala ou escritório, responsabilizar-se pelos encargos relativos a esta 

locação, bem como de todos os insumos básicos para o seu funcionamento, como as contas de água, 

energia elétrica, telefone e acesso à internet; 

h)Responsabilizar-se pela segurança patrimonial do espaço físico e dos documentos existentes no 

escritório; 

i)Receber, guardar e conservar os equipamentos entregues pelo INCRA; 

j)Responsabilizar-se, se for o caso, pelos custos operacionais dos equipamentos entregues pelo 

INCRA; 

k)Executar, às suas expensas, todo e qualquer ato de manutenção e conservação dos bens 

entregues pelo INCRA, preferencialmente em estabelecimento comercial especializado e autorizado, 

não cabendo indenização pelo INCRA pelas despesas satisfeitas; 

Responsabilizar-se pelo correto uso dos equipamentos, utilizando-os para atendimento das 

finalidades do presente Termo, restringindo-se a realização das atividades constantes no Plano de 

Trabalho, anexo ao Acordo de Cooperação Técnica; 

m)Responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa resultar em responsabilidade civil ou criminal 

decorrente do uso dos equipamentos entregues pelo INCRA; 

n)Ressarcir ao INCRA, em caso de perda dos bens, a qualquer título, ou dano aos mesmos, pelos 

prejuízos causados; 

o)Com a extinção do Acordo de Cooperação Técnica, os bens móveis deverão ser restituídos ao 

INCRA nas mesmas condições em que foram cedidos, ressalvando a depreciação natural pelo seu 

uso constante; 

CAPÍTULO II 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA ESTRUTURA DA SALA DA CIDADANIA 

AO PUBLICO ASSENTADO E DEMAIS PÚBLICOS RURAIS DA REGIÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO ALCANCE DO OBJETO RELATIVO 

AO PUBLICO ASSENTADO 

Para o alcance do objeto do presente Acordo, os seus participes comprometem-se a cumprir as 

seguintes obrigações: 

- Compete ao INCRA: 

*Convocar e capacitar (presencial ou virtualmente), mediante treinamento específico, o servidor 

indicado para responder pela Sala da Cidadania e os demais servidores nela lotados que atuarão nos 

seguintes serviços: 1) Atualização Cadastral (AtuaICAD) de dados pessoais dos beneficiários/as do 

Programa Nacional de Reforma Agrária, incluindo titulares e demais integrantes da composição 
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familiar; 2) Atividades relacionadas à Negociação das Dívidas dos assentados/as; 3) Atividades 

relacionadas à Emissão de DAP B; 3) Atividades relacionais à Emissão da Certidão do Assentado/a; 

4) Atividades relacionadas à Emissão do Espelho do Beneficiário/a; 5) Atividades Relacionadas à 

Emissão da Certidão de Integrante da Unidade Familiar; e outros serviços que vierem a ser 

disponibilizados na Sala da Cidadania; 

'Fornecer as normas e instruções necessárias à execução das atividades da Sala da Cidadania; 

*Esclarecer sobre a gratuidade dos serviços. 

*Fornecer, por meio do Portal da Sala da Cidadania, sem ônus para o Município, todo o material 

padronizado pelo INCRA, relativo aos relativos prestados à Sala da Cidadania; 

'Prestar assessoria técnica à Sala da Cidadania, relativa aos sistemas e serviços, sempre que julgar 

necessário, ou quando solicitado pelo responsável da mesma; 

90 atendimento às demandas encaminhadas ao INCRA pela Sala da Cidadania, serão respondidas 

na forma e nos prazos constantes da Carta de Serviços ao Cidadão; 

li - Compete ao MUNICFPIO: 

a)Fornecer instruções necessárias ao preenchimento do formulário do ATUALCAD, na forma e nos 

prazos constantes da Carta de Serviços ao Cidadão; 

b)Disponibilizar acesso à internet, imprimir formulários e Boletos Bancários, colher assinaturas, enviar 

o Contrato de renegociação das Dívidas e o que mais se fizer necessário, de forma a permitir a 

ope racionalização da liquidação/remissão/renegociação dos créditos PRONAF A"; PRONAF A/C", 

PROCERA, CREDITO HABITAÇÃO, CRÉDITO INSTALAÇÃO e demais políticas públicas ofertadas 

pelo INCRA e que serão disponibilizadas no Portal da Cidadania, na forma e nos prazos constantes 

da Carta de Serviços ao Cidadão; 

c)Emitir, quando demandado, declaração tipo DAP-B, para os assentados que atenderem aos 

critérios dados na forma e nos prazos constantes da Carta de Serviços ao Cidadão; 

d)Emitir, quando demandado e desde que haja regularidade cadastral do requerente, declaração a 

qual certifica que o assentado/a é beneficiário/a do Plano Nacional de Reforma Agrária, conforme 

Carta de Serviços ao Cidadão; 

e)Emitir, quando demandado e desde que haja regularidade cadastral do requerente, espelho dos 

dados básicos e complementares dos assentados da Reforma Agrária, conforme Carta de Serviços 

ao Cidadão; 

f)Emitir, quando demandado e desde que haja regularidade cadastral do Beneficiário/a, declaração a 

qual certifica que o solicitante é Integrante da Unidade Familiar, conforme Carta de Serviços ao 

Cidadão; (7 



CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO ALCANCE DO OBJETO RELATIVO 

ATENDIMENTO AOS DEMAIS PÚBLICOS RURAIS DA REGIÃO 

Para o alcance do objeto do presente Acordo, os seus partícipes comprometem-se a cumprir as 

seguintes obrigações: 

- Compete ao INCRA: 

a)Convocar e capacitar, mediante treinamento específico, o servidor indicado para responder pela 

Sala da Cidadania e os demais servidores nela lotados que atuarão nos seguintes serviços: 1) 

operações de acesso ao SNCR e emissão de CCIR: 2) atualização do cadastro de imóveis rurais; 3) 

Acesso ao SIGEF; 4) ITR e 5) Emissão de comprovante para fins de aposentadoria; 

b)Fornecer as normas e instruções necessárias à execução das atividades da Sala da Cidadania, 

informando à (ao) responsável, que os serviços são gratuitos e as pessoas que dele se utilizam 

somente necessitarão pagar, em instituição bancária definida pelo INCRA, a Taxa de Serviços 

Cadastrais impressa no CC IR; 

c)Fornecer, sem ônus para o Município, todo o material padronizado pelo INCRA, relativo às 1) 

atividades vinculadas às ações do cadastro rural junto ao SNCR; 2) atividades vinculadas às ações 

junto ao SNCR; 3)atividades vinculadas às ações junto ao SIGEF; 4)às atividades vinculadas às 

ações junto ao ITR e 5)atividades vinculadas à emissão de comprovante para fins de aposentadoria; 

d)Prestar assistência técnica à Sala da Cidadania, sempre que julgar necessário, ou quando 

solicitado pelo responsável da mesma; 

e)Atribuir ao Responsável pela Sala da Cidadania senha de acesso ao SNCR para fins de atualização 

cadastral de imóveis com área até 15 módulos fiscais - ME; 

f)Prestar informações sobre o SIGEF e ITR aos profissionais alocados na Sala da Cidadania por força 

institucional de exercício, atribuições e competências, nos assuntos relativos ao Sistema; 

g)Recepcionar os dados da solicitação da certidão para fins de comprovante de aposentadoria 

encaminhada pelo município, realizando as pesquisas necessárias junto ao SNCR, bem como, em 

seu acervo de cadastros microfilmados; bem como remeter a certidão com o resultado da pesquisa, 

em meio digital, para a Sala da Cidadania e, 

h)Disponibilizar ao Município o Manual Operacional do SNCR. 

II - Compete ao MUNlCPlO 

a)Designar, por meio de ato oficial, um servidor do seu quadro administrativo efetivo para ex'rcer as 

funções vinculadas ao SNCR, podendo, quando demandado, 1) auxiliar na emissão do CCIR, 2) 

realizar atualização cadastral no SNCR; 3) Redirecionar os demandantes no Portal da Sala da 

Cidadania para que estes possam acessar os serviços do SIGEF, quando se tratar da temática do 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais ou da Receita Federal para fins de declaração do ITR; 

4)Prestar informações sobre procedimentos aos profissionais alocados por força institucionais de 

exercício, atribuições e competências, nos assuntos relativos ao ITR e SIGEF e 5) Recepcionar a 

Declaração, em meio digital, ou recepcionar e digitar em formulário próprio do Portal da Cidadania os 

dados pessoais do interessado e remeter à Superintendência Regional do INCRA responsável para 

fins de emissão de comprovante para fins de aposentadoria; 

b)Divulgar a instalação da Sala da Cidadania e o tipo de serviço por ela disponibilizado, bem como, 

exibir informação em lugar visível ao público, que os todos os serviços prestados são gratuitos e que 

as pessoas que dele se utilizam somente necessitarão pagar, em instituição bancária definida pelo 
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INCRA, a Taxa de Serviços Cadastrais impressa no CCIR: 

c)Colocar à disposição do INCRA, para capacitação nos locais e datas designadas, o (s) funcionário 

(s) lotado (s) na Sala da Cidadania, arcando com as correspondentes despesas; 

d)Assinar, por meio do Representante da Sala da Cidadania, Termo de Responsabilidade de Acesso 

e Uso do SNCR, que conterá o perfil de acesso ao sistema, dentre os possíveis perfis: "UMC 

Consulta e Emissão de OCR", UMC Análise e Digitação até 4 ME" ou "UMC Análise e Digitação aé 

15 ME" e, 

e)Observar as normas do Manual Operacional do SNCR, disponibilizado pelo INCRA. 

CAPÍTULO IV 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO ACORDO 

CLÁUSULA QUINTA - DO EXPEDIENTE DE TRABALHO 

Os servidores nomeados para a execução do presente Acordo seguirão a carga horária diária de seu 

órgão de origem, no entanto, deverão adequar-se aos horários de funcionamento da 

Superintendência Regional do INCRA/BA. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O período da vigência deste Acordo de Cooperação Técnica é de 36 (trinta e seis) meses, contados a 

partir de sua assinatura. 

Parágrafo Único: O período de vigência deste Acordo de Cooperação poderá ser prorrogado, 

mediante termo aditivo a ser firmado entre as partes, devendo ser observado o limite de 60 (sessenta) 

meses. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Este instrumento poderá ser alterado por meio de Termo Aditivo, ou mediante ajustes no Plano de 

Trabalho, de comum acordo entre os partícipes, desde que não haja mudança do objeto. 

CLÁUSULA OITAVA - DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

Este instrumento não importará em transferência de recursos entre os partícipes, devendo cada qual 

arcar com o ônus quanto às obrigações assumidas. 

Parágrafo Único: Na eventual necessidade de transferência de recurso para a execução do objeto do 

presente Acordo de Cooperação deverá ser formalizado instrumento específico. 

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por 

iniciativa de qualquer dos participes, ficando estes responsáveis pelas obrigações contraídas ao. 

tempo em que participaram voluntariamente da avença. 1 . 

7 	 * 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO 

Ficam designados como executores deste Acordo de Cooperação Técnica, o Superintendente 

Regional do INCRA/Ba como representante do INCRA, e o Oziel Alves de Oliveira como 

representante do Município de Luís Eduardo Magalhães, nos termos da legislação vigente e em 

conformidade como o acordado no presente Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do objeto deste Instrumento será efetuada por dois servidores lotados na 

Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária/Cadastro Rural. juntamente com dois 

servidores lotados na Divisão de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento, designados por 

Ordem de Serviço vigente no período da fiscalização, sendo que os fiscais deverão elaborar, 

sistematicamente, Relatório Técnico acerca da execução do objeto deste Acordo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRERROGATIVA DO INCRA 

Compete ao INCRA a autoridade normativa, o controle e a fiscalização da execução deste Acordo, 

bem como assumir ou transferir a responsabilidade sobre a mesma, no caso de paralisação ou de 

outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUPERVISÃO 

Cada participe poderá designar representantes devidamente habilitados para supervisionar a 

execução do presente Instrumento, observando-se o fiel cumprimento de suas especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação, em extrato, do presente instrumento no Diário Oficial da União será providenciada pelo 

INCRA até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 

daquela data, em conformidade com o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESOLUÇÃO  DE CONFLITOS 

Eventuais controvérsias jurídicas decorrentes do presente ajuste deverão ser submetidos 

previamente à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, nos termos da Portaria 

1.099/2008 da PGF e do art. 11 da Medida Provisória n°2.180-35, de 24 de agosto de 2001. . 

VÁ 



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da capital do Estado da Bahia, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, perante as testemunhas abaixo indicadas, para que se 

produzam os legítimos efeitos jurídicos. 

E, para validade do que pelos partícipes foi pactuado, firmou-se este instrumento em 03(três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, a fim de que produza os efeitos 

jurídicos e legais, em juízo ou fora dele. 

Salvador - BA, 	de ..........................de 2017. 

-------- 	 ---- 

Giuseppe Srra'ieira 	 OziAlves de Oliveira 
Superintendente 	1nl - INCRA/Ba 	 Pref9- Luís Eduardo Magalhães 

Testemunhas: 

CPF: 
	

CPF: 
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PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/entidade proponente C.N.P.J 

Município de Luís Eduardo Magalhães 04.214.419/0001-05 
Endereço 

Avenida Barreiras, N° 825-Centro, Luís Eduardo Magalhães-BA 
Cidade Estado CEP DDD/Telefone E.A. 

Luís Eduardo Bahia 47.850-000 (77) 3628-9000 
Magalhães  
C/C UG/GESTÃO 

Nome do Responsável do Município CPF 

Oziel Alves de Oliveira 502.801.809-00 
Cl/Órgão Cargo Função Matrícula 

Prefeito 
Endereço Cidade/Estado 

Av. Jucelino Kubistchek 3 Luís Eduardo Magalhães/Ba 



PLANO DE TRABALHO 

2. DESCRIÇÃO 

ULO 	 IPERIODO DE EXECU 

Ia da Cidadania Digital do INCRA no Município de Luis 	
gérmino:

ício:  Novembro 2017 
uardo Magalhães - BA, Estado da Bahia. 	Novembro 2020 

IDENTIFICAÇAO DO OBJETO 

Implantação de Sala da Cidadania Digital do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) no Município de Luis Eduardo Magalhães-BA, Estado de Bahia. A Sala da 
Cidadania tem como principal objeto a promoção da melhoria do atendimento prestado pelo 
INCRA, por meio do fornecimento de informações e serviços de forma ágil e eficiente aos 
interessados na Reforma Agrária e demais usuários. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

O Município de Luís Eduardo Magalhães Bahia localizado no oeste do estado, à latitude 12 0 05'31' sul e à 

longitude 45 04818" oeste, estando à altitude de 720 metros, portanto uma das cidades mais altas da 

Bahia. Com  população estimada em aproximadamente 83.557. habitantes, área total de 4.018.778 km2, 

caracteriza-se por estar estrategicamente em ótima localização para logística , em área de produção 

das culturas de soja, milho e algodão em escala de produção em áreas de médio e grande porte, 

entre outras culturas não de menor importância econômica , estando sim com uma carência no 

atendimento da AGRICULTURA FAMILIAR, devido a fragilidade econômica dos produtores da 

Agricultura Familiar. Portanto o Município vê como necessário a implantação da SALA DA 

CIDADANIA" de forma a atender este publico, e assim disponibilizando uma sala com a respectiva 

estrutura conforme ACORDO DE COOPERAÇÃO, ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA (INCRA), POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 

DO INCRA E O MUNÍCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, na estrutura da Secretaria 

de Agricultura , a qual trabalha diretamente com os pequenos produtores, também com outros não 

ligados a assentamento e sim à Associações localizadas em seu território. Hoje compondo em torno 

de 500 produtores da AGRICULTURA FAMILIAR, localizadas no Assentamento Rio de Ondas Vilas 1,11,111 e 

IV, e outras vilas de pequenos produtores no entorno de Luís Eduardo Magalhães. 

Portanto, se justifica a implantação do referido ACORDO DE COOPERACÃO, tornando-se importante e 

necessário este serviço para os proprietários de Imóveis Rurais do Município de Luis Eduardo Magalhães 

e região. 

A implantação da Sala de Cidadania será na Secretaria de Agricultura deste Município, localizado na Rua 

José Cardoso de Lima, n° 425, Centro. Medindo 3x6 no total de 18m 2 , com horário de funcionamento das 

08:00 hs ás 12:00hs e das 14:00hs ás 18:00hs. 

O responsável pelo trabalho da Sala da Cidadania será o Sr. Rubéns da Anunciação, portador do RG: 

20414864-22, CPF: 575.850.670-20, matricula: 9123, Diretor de Agricultura. 
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PLANO DE TRABALHO 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meta Etap Especificação Indicador Físico Duração 
a Unidade Quant. Inicio Fim 

01 Instalação Física da Sala dias 15 
da Cidadania  

01 Dispo nibilização pelo dias 30 Dia/Mês/ano Dia/Mês/ano 
Município da estrutura 
Física após assinatura do 
Acordo de Cooperação 
Técnica  

02 Envio dos computadores meses 6 Dia/Mês/ano Dia/Mês/ano 
do INCRA ao Município  

03 Envio pelo INCRA dos meses 6 
materiais divulgativos da 
Sala (Folder, Banner, etc.)  

02 Capacitação do servidor meses 3 Dia/Mês/ano Dia/Mês/ano 
do Município pelo INCRA  

03 Funcionamento da Sala da meses 36 Mês/ano Mês/ano 
Cidadania  

04 Encerramento da vigência meses 36 Mês/ano Mês/ano 
deste Acordo de 
Cooperação Técnica  

11 



PLANO DE TRABALHO 

4. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO DE LUíS EDUARDO 
MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, declaro, para os devidos fins de prova junto ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para os efeitos e sob as penas da lei, que 
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, que impeça a transferência de 
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste 
Plano de Trabalho. 

Pede deferimento, 

Salvador, 	.......... de .................................de 2017. 

-';:: ~,1 1  1  ~, 	 - -- 

OzieIAlde Oliveira 
Prefeito -- Luís Eduardo Magalhães/BA 

S. APROVAÇÃO 

APROVADO, 

Salvador, .......... de .................................de 2017. 

Giuseppe Srj 	Vieira 

~g1(0
do INCRA 
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Diário Oficial da União - Seção 3 	 N°233. quarta-feita. (,de dezembro de 2017 2 	 i.Es'\' 16 - 0159 

11223797110111112. Contratado VIEIRA E COMES LTDA - EPP - 
.Objeto: Fica prorrogado o prazo de suocucia do Contrato 
CRTAC/6.090'20 IS. por roto, 90 iii cora dias, contados a parto do 
((1,12/21117 a 01r031201 0. ii rcu,ros do lucioi II Ao. 57,  da Lei 
Sol,), 93. Fcrdc,vor,lo Lno,,I 1 rios,, II, Si L 5, da Lo, 0.006 93, 
Vigdrc,r: SI 12 2()17 o ilI ((3 20/0, Dura de Ansrnitora: 
30 112017. 

SILOS, .(15 122(1)7) 773a19-3701-2iil7NLH0(itiit3 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ 

l.\ 1901)111 1 lORO))) 0)1110(1 
O' 290)(7'2017 	1 30), (7353i) 

\'au,eto do( oiirtíito 20000 21)13. 
\" l'r000snii: 547ÇlH)iOl4t,921( 1321 

(i\C(r01900('I O 919FF 5" 1 20)3. l 'o,,iraiairie: INSTITUTO) NA-
ClO\AL DL )'OLONIZ.\ÇÀO O REFORMA AGRARIS, CNn 
Uosi,urodo. 171650570011171 Contratado CONSTRUTORA OH 0. 
\FS LTDA - FF5 -Objeto: littplarntaçiiit de 20 kir, doostradui vicinais 
ir P0Canto). ('ulçuctio. Furd'aittettto Local: Loi ii 0.600 '13. Vi. 

II 20/7 ., 25/052010. Dato do Assnnoo, -a: 24 111201 7 . 

(SILOS - (IS 1221)17) 373039-37201-2017tNE800037 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA 

1 VI 0.011(5 DI,  0001(D) (0 Ii) ((ti tEF O 0(00 I'I/(''\ICS 

Espécie: Termo de AO)tdt de Cooperação Tér,tier, qito entre si cc-
d'raio o INCRA e ir Muatoipio de CASIACAN. Objeto: Instituir 
parceria para implanta: ,  o prolelin Sala da Cidadania. dispoaihilrzando 
uers içou relacionados ao cadastro rural, ai, atendimento dou trrotrric-
Lirios o dos rosnuidoros do ,nrõs eis ratais da regiào. aos proloiur de 
Ansentanio,,tr,so ao atendimento aos assentados e assentadas da Ro-
thin,a Agraria jorisdicioiiudus polo INCRA na região ou ImO itsu-
nioipio, hottt corno, au público onr geral. (oni vigéaoia de 101trm,ita e 
sctst rtzses, cantados a partir da data de assinatura, (inundo nua 
eScada condicionada a publicação do estrato tio DOU. ,'sssmaatara: 
Salsador- BA. de 04 de Dezertibru de 21 017. Signaiáeios: Giiireppe 
Serra Soca Vieira. Superintendente Regional do INCRA HA. e Oo,el 
Rodriguos da Cate Rastos, prefeito. 

Espécie: lora,,, de Acordo de Cooperaçãar Teom,,oa, 41,0 entre SI cc-
/cltri,m o INCRA e a Mtotic(piiide LIAS EDUARDO MAGA-
1.1)209, Objeta: titstituui puroeini parti otiplaittut o prOjetOSala da 
Cidadania, dispoltibiloeoi:do seis iço tolacionados a,, cadasti,, 'oral. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CASA CIVIL 

IMPRENSA NACIONAL 

istO 1 IEL MIClOEL [LIAS TC5lER LOtOs 
'ti'1 ooht a 

(/911 r\Ni )NOt (1(910174) '01011)1: 
'-iii lo Ov1iii.i 	.itS,oi. 

1)101(11)011< AI, 30 UNIÃO 

01(00 2 

.511 bis/IS .MlR.\NI)'\ 00011 ( NO( l 
'Ii' ('i.l,lu .,m.i,,,' L)rcsiiç,tç/o, 

1-111,319 l,LLlSt O) (O LISA 
<'iienil, o_d'ir ml l'd,ranoç/io,' 

1 tisi,l4.tç.iii 1 l,'tmmi,ii, ., 	les (11111,),., 

ao 'atcndinte,tto dos pruiprieiai n'se dois possuiduies de itoiscis rurais 
da reom'Jo, ao, pra/eIs» do SssciliatmiOi,IOsc ,,i' .imottditmioittir aos 
se,riailiss e assortladas da ReI/intra Agr.iiia tin:sdioii'oadas reli, IS-
CR um 'agi/o ou no imiti(eipiii', boiti o,,,n,,. ao p,ilrlico cm poi.il. 
Coo, 5 igônciu (e 3(illrinluoio ml i,icsos. ciir,tados a pai/ir da daia i/o 
assinatura, ficando sua ellcuíci,i c,,ndioi,,nada ao publicação do cxt,,ot,i 
as, DOU. Asu,nata,a: Sal, odor' 130. do 04 do Dcicit,hri, do 101 1 . 

Sigaaiúi i,,n: Giusoppo Serro, Seca Vieira. Soperiniomtdeume Itogi,i,,al do 
INCRA B.A. e Oziel Alves de Oliveira. preteito. 

Espécie: Temi' ile Acordo de Cooperação Teei,iea. que etore si ce-
lebra,,, a IN( 'ES a o titoiuoipoi do 1 BOTARA. )tlnciii, Instituir 
parceria pura implsutlur o piojato Sala ciai I',i(udan,,,. dispoitihili»urdo 
se, o içiis rc/:ic,oiiudor ao cadostr,n raial, ao utoitdunc,,t,, dos pi npr,c-
tãi'ios e dos possuidores do intiiveis tereis ala região, ao, pro,oios do 
A ssentamentos e ai, atendimento aos osseniau(,in e assentadas da Re-
feriria, Agrária jurisdicionada, 1)010 INCRA tia região cii ao itrri-
niempio. bem como, ao público o,,t oeral. ('ant u iod,mo,a do 3O(lrinta e 
reis) meses. e,n,,radirs u pariu tIa data de assinatura. Scaird,, sua 
eficácia condicionada a publicação di, entraIs, iam DOU. Ass,ttaturas: 
S,ti,ti BA. ,lo ((4 ele De,o,t,bis, do 2017, Signaiaiuos: Gia.sepine 
Serra Soco, Vic,r,,. Super,tttenileiiro Rcgionul da NORA BA, o Sueli 
Carneiro da Silo,, Canal/tu. piclãoc 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ 
DIVISÀO ADMINISTRATIVA 

tOlhi) 1)3 1 1(1) 11, '0) 1,1/11 'O)) O 	1:2017 

(1 Siiperintcndonte Regional de INCRA no Estado do ('cai ai. 
TORNA PL'BLICO que realizará. iro dia 21 de dezeitibri, de 2017. às 

0:00 horas (horãrio local), LEtLAO de forrou prcsenom'.il o eletrônica, 
tipo maior lance. icndst coirro objetivo a ,ilienatçdu do iciculoi ili 
,'ididos em 19 (dezenas e) lotes, a .seronn s ondmdos de lisr,lia ti-
dependente. confontrc as condiçües estabelecidas no Edita[. O LEI-
LOO nerã cotsduzida por Leinloira I'úlrlica Olicial. Os urrei cssadiis 
cir, analisar os lotes III a 19. poderão dirigir-se ao pálio da quadra da 
Su1noritmto,rddnoia Regional do INCRA ,,o Estado do ('ouvi, sito à Rua 
Monsenhor Furrudi, a" 2397. Bairro Bela Vista, Fisrtaleza:Ce. CL?: 
60.440-260, oo,do os vcieulas estar/o a disposição para 5 isitação rios 
dijr lO de dczenshrni de 2017 e 20 de dezembro de 2017. dar 110301 
às 11:00 horas o das 13:30 ao 17:00 horas (horário local). O local de 
realização do LEILÃO) será no pátio da MONTENECRO LEILOES. 
aio à Rua Adensar de Paulai. O 10)9). Bairro Esplanada ilm, C aMoldo. 
Forruleza/Cc. CEP. 50,067_540, Mais ittl'onntaçõcs e Edital eontplrto 
no endereço da MONTFNE000 LEI 1 õF.s aoi,,ta ou cri,, a L.o,limoiram 
Pública OI(cial GEÓRGIA DE SOUZA CASTELO rir Lolclitiio (05) 
30660232 nu ,,o s,tc iosm'sv.uio,iroiiogio/eilocs.ceui.hr. ,':,do podei /0, 

ser o)'e,l,,dus lances, após aprus .2o do cuduslto o l,ahi liiaçào pari o 
leilão, cimr,tormmnc iitsiroções ,to',ae. 

SUPERINTENDÊNCIA RUGIONAI. IaM GUIAS 

ES 10,01(1 DE REO IS 11(1 i DE t'RL t, (IS 

Aia de Regislio de Preços N"13 SRP 17  201 
Regisirin de Fraçi, do lioiiooedsrr t IPE Autonmntomos do Brasil Lidar. 
L'NPJ 54.301 7143 001 1-71). eansionio da ata de regkiro de preço, n' 
25. do pregão eletrônico n` 17 2017. telerente ao itcttr (II. iro , alor 
total de 00 1 771.2)01,00. ei,,tfoustro lo,' O' 6,6çrr,'03 ii 10 52(1,1(2. 
decretos ir" 5,450 (IS o 7.392 13. Pu,cei,o: 54/51(10(061021/ / 
Prazo do iiçdnoi:i: 29 II 2017 a 26111.2010. 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO 
UNIDADE AVANÇADA EM IMPERATRIZ 

loXI RUO DE tERMO 01)1110(1 O 40)Ij7_  1 OS). 3.5905 

Nivtteru de (',im,trato: d 2014. 
1', ocerror 54234040050201361. 

PREGÃO SI$PP N" 921113. ('ivgi'uiui,te: INSTITI,'TO NACIONAL DE 
COLOS IZ.\ç ÀO E REFORMA AGRARIA. (NPJ C'o,rlramada: 
llQt)l°)I3)m)00I II. C'ouilraiado : AIITUDL TIiRCLIRIZÇÃO DL MAO 
DE -OBRA E] RELI, Objeto: OQoarto ienr,n adilivua, cujo objeto á a con-
cessão do ropaomução de valor eonwatuat de dois postos de teletanisla. 
ocr -azã,, da si gencia da trova con, eaçãm ei,letisa de trabalho (registro 
iate MA 160/2U17), tieatido a valor d Ieonpo aditivo de R57.t(44,52 cor-
inrpondentç a:toráscimo mensal do serviço no valor de R$ 65 .71 ,pem-
fazettdu o valor mensal de RIOS 10.33 ralos global de 0$ 72195,90 do 
cum,rrrato 04/1 eta nom,ie da, empresa Atitude TErceiri,açãom de M o de 
Obra EireIi. Fundamento Legal: lei 5006/93 . \iilor Total: R$71 195.96. 
Fonte: 176370002- 2017NE000002. Datado Assinatura: 20,11 '2017. 

(SICON - 05.12/2017) 133005-37201-2017NE605002 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
EM MATO GROSSO 

EX'I'R,tI(a DE .0(00114) DE COOPER.oÇ '30 I'4 \IC.t-1'\Iç' 

Acordo de Cooperação Técnica. c,i,re si cctehntm ia Instituto Nacional de 
C'cmlalsrnt73ç)0 e Reforma Agnana - INC RAI'oIT. (NPJ 00373.972 (<90-
47 e a Preíemiata Municipal de Saiu,, A,itiritom do Lomerpor-Mi'. ('SF3 
03.507,555'000I-12, o presente Aooiislu 100, rir ulrIci .m \t,iiaitonçàii dai 
Sistcmm,ar Nacional de ('adais,ru, Rioul - S.'s('lt. Oiii1i ti (ri'ciuciki dc is/ei" 
trações e fen,ri:lános aios im,tercrs,:dos ,ohre upuausquvi uluorcios 

nados ao ooudunutstiutcuil,r de imrtihveis rurais e e,nissãum de Ccrrtticado de Cai-
i(asir,,dc lutem cl Rriral - (CIII a carpim di, IN('IL"u. que pisssilriltteutt compor 
o ari. di, clt, Lei mm ' 4504. do SI) lo ,:,,i'a',n,hrsi do' 19(v), mio 
Lei SOns 1972. e Decidi, 7/1 (ii, 1973, ooiriaoiruiugaçjo de eiúnrçins bis-
nr:n,,inlrars, .i cxooaiçúim da ,  a,t15 iala,dos, l'in,cesroiir''5474(1.0l(05)5 201 7-( / 
Ass. j,ni,, Bm,so,r dc iuli,raeu - Superumteudciuo Rc'guntai/ Sub, dli, 

l\( ((A SIT \'amldir l's'ro'ir,i de('alslrui Filho - Pro(s'ito \tonio,p.ml 

SUPERI\'l'F\'I)l'\I'I.- RF.GIONAI. 
1:51 511/sAN (,lsP,AIS 

1 511(3111 1(1' 	((SI)) 011100) 

Ni,umori,di, ('miritruto' "lOilI ° II /5 
'1' Procc.ss,m: .941 70(10260321(1 Sol. 
Ft(F(iAO SISI'I' 5" 071(15. ('ostratanio )\S'( ((1 'lO N.1C'lO's,AL 
DE ('(ml ((\tZ'\Ç ÃO E REFORMA AGRÁRIA 1 SI') C'astramtaidsm: 
0"n22"770m11195. C'outtraiailu, I/NIPART (1.51111') DL ('((FIAS L 
LCS: AO, .\i MIADA . ME. Objeto: Protrugas'ãi' dc i'rçdooi,m por irmaris 
1 ,1,ao: mese s  e ioagaotc'uouirulo:iL F:uut,ntlento Legal: Lei 

0656.93 Viedroia. 2411 261 ' , i 24,1112010 Valor '[".tal: 
RS42.830,97 0/tiro 1 67710012 .2S175L000048, Dura de Assina-
amar. 24 112)117 

(SICON. - 05.1221(17) 373055-37201-2017N0000047 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ 
UNIDADE AVANÇADA DE COLONIZAÇÃO 

ALTAM IRA 

EX'ER,VI'tI DE 110.isiTRAT)I 5° 70011/2017 - [000(1 3.5037 

0" Processa: 5410)0000692017i(1, 
PREGÃO SRP N" 72017, Cmtmtieataoie: INSTITUTO 000115. 51 
DE COLONIZAÇÃO) E REFORMA AGRARIA. CNIiJ  Cc,m,tr:itaido: 
2t1939870000139, Contratado 'JOSE NONATO \'IEIRA 
463 13796268 -Oblato C'irntralaiçdo de empresa aspceitilieamdc fla1n, es-
laçOs de seroiçmis de lusagcnn e luhrifcaçâode veicules pura utcodcr ti 

ilemrtandu uham Uodamale Anainçim.clam Especial tio INCRA cmrr Altaooi,:i PÁ 
Fondamooru, Legal: LEI 0000/93 Vigluicia 0412.11(17 a 
03 1212019, 	\'alm,r TistI: 	1(010.721 Si). 	F,mme' 	1 70t7)ilhm( 2 	- 

20(7NF.lI00000, Datam do Assinatura: 0402.2017. 

ISICON - ((5/12120171 373032-37201-2017N0000090 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA 

FX 1001)) ((ti (05111 \T() O" 312(117 - 1' 000 373047 

l'ri,ccsse'. 540)i)u,l l("(m,slmi 1 7 7", 
1 ttOl,"allA 01/ PRF,Ç'('(S \ 1 ltil', (',m,mtrama,omo, INS1 ITUTO NA-

lO/sOl. 1)1, 1 ilLi)\lL O \C) E lçLI'ORi,l,'\ :'uCiI<ARl.'s f NP) 
l'out,uuido 195540705/1140 ('m'iitr:rm,,dmi : l/utPER'l'L'(' (ONS7 RI - 
t1'(ES 1 -  501(0 11,110 LI I).\ - ( '1'. 1 t(rjct,r. llecupoi içO, de Poaluonos 
Aç0010s dti Pioria n's do .A,.ou inibi O,', ali, /NUR.O ,t:, P:o'tu 6a. iii, 
tirrul oto ((0(intei):çuulc, Foiuc/uiiiout,, Loc,i/' / ci 961,1,117  Vicl,mc:u: 
II" (271(17 a 10 Os, 7016 	balor lol,il 	1(5641 745,40 	('ao/o 
1 63710001 - 201 \LlliJill 17. Demo de i'srsi,m.mtui',i 55 121017 

ISI('ON - ims (22017) 373,t47.S7'mml.'sV'"ot'S,lOi(l 1 

SUPERINTENDÊNCIA RI;GIONAL 
NO RIO GRANOLi DO SUL 

I'/XTRÁIl,t 1)1/ 10)001)) 0011100 \'42 21)1" 	.0 0,0 01 (1(72 

Notamorir di, ('clntrautu,; 47.2016. 
5" Processo: 542200)11 75012(1101'. 
PRIGÃO SISPP 74" 62)116, ('onira,ivate: INSTITUTO NACIONAl, 
DE C't(LONIZA( AO E REFORMA AGRARIA. CNPJ Cammrnatado: 
1(72361670 1111113, Cimimira/ado : TRI TELECOM LTD'S - EPP -Objeto: 
Prorrogar o pralui o/o viginclam por 1,70,1, 1 lldi'zo linesos e aloco,r re-
cursos irrçittmructárums Fondsmrnotmto Local Loi 0,666 93, b'ig/rmmoia: 
(IS 122017 aIO' 12,2016 bailar Total: 0095 590,00 (unto, 176370502 
- 201 1 NERO0006 Faroe, 100000000 - 2017NE000432 Fonte: 
I)00l)(0004) - 2(17t9L8)0143I, Data de Ausiaatie'a: 04 12 2017. 

(SI( ON - (1512 1211171 373072-37201-2017NE800097 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

1510,01 O) DE 05)1 000 DE 1,1(1 rACÃO 
O' 64 21117 - 1 OS),, 373006 

74" Processo: 5400004140920174 7  . Objeto: C'oniratsmciimm de Serviços 
de ATES 'ATER - Litro 03 - Região de Mmrarmdirp,ults. AiuçatahioSP. 
para 1.229 fait,ília.s cm,, 1 li Pro je tos de As,onlaioe,,tns Federais mi,, (q. 

tido, de 5/o Paui(o, Tm,ial de Itoiu Lio(ru,di,u: (lEI/O 1, Fo,sdaor,onto, Lcgal: 
/srl 24". Inicie, XXX Li Lei o" 0,696 tio 21(16, 1900,, jitsli Oca/is a: 

C'l—nada Pública ii' (90 / '211170 iOOisoi XXX, a,ro, 24, datei Hirlrtr 1993 
Docluraição aIo Dispovi oro t141 2:2111 1 , JANE 0401(0 DE ,°mLtutEID,\ 
1,1,10111 'o ('lido 1h, 5db dc I)osons sil' nucal,' do Ioora.sp Rilili-
eução em II) 121017 EDSON ALVES FERO ANDES. Ordeutadar de 
Despeias do uni,, rp. Vattor Global: OS 1.00)5901(5, ("NPJ CON-
TRATADA : 03,190 14 0001-44 ç'(RIPERAFI\'A DE TRABALHO 
DE ASSESSORIA TECNIC,\ E EX1 ENS000LI000. COATER. 

(SIDEI ' ' 05 12 2017) 3731Ori,' t7219 -20 / 70 [5(1,11(34 

Lima docutireirme ps'dc 5cm' s orif cudsi iii oimdereço s'Ieiem/uieo hIIp:''ssssw.imt.b'ov.&aamai&'idui',houih. 	 Doc,omieut,, ,ovsamanli, i(igilalnietao o,'otIi,ruue Ml' o' 2,2101-2 ole 24 1(0 21101, que OasImIui a 
pelo cadiiro 00032017120000002 	 Iimframosirntio a do ('lias es Pimllrl,ua,s Brasileira - l('P-Bmasil. 


