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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DE MINAS GERAIS S/A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º Termo Aditivo nº 55/2015-B ao contrato 55/2015. Partes: CEA-
SAMINAS e Consult Solução Em Ti Ltda. Objeto: A quantidade de
horas técnicas para atendimento sob demanda foi reduzida para 200h,
reajustar o valor do contrato 55/2015 passando o valor anual para R$
43.411,60, sedo R$ 1.370,80 para manutenção e para o suporte téc-
nico o valor de R$ 134,80. Data da assinatura: 05/05/2017.

2º Termo Aditivo nº 23/2015-B ao contrato 23/2015. Partes: CEA-
SAMINAS e Proforte S/A Transporte de Valores. Prazo: Prorrogar o
prazo do contrato 23/2015 por mais 12 meses, contados a partir de
seu vencimento, assim como reajustar o valor global do contrato em
5%, passando o valor anual para R$ 14.747,81 e o valor mensal para
R$ 1.228,98. Data da assinatura: 31/03/2017.

11º Termo Aditivo nº 01/2015-K ao contrato 01/2015. Partes: CEA-
SAMINAS e a empresa Conservo Serviços Gerais Ltda. Objeto: Rea-
justar o valor do contrato 01/2015, alterando o valor anual para R$
12.178.249,32 e o valor mensal para 1.014.854,11, em virtude da
homologação e aplicações das CCTs. Data da assinatura:
15/05/2017.

DEPARTAMENTO DA COMISSÃO EXECUTIVA
DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA

SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA E ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 UASG 130133

Número do Contrato: 00002/2015, subrogado pelaUASG: 130133 -
COMISSÃO EXEC. DA LAVOURA CACAUEIRA. Nº Processo:
21084000696201475. PREGÃO SISPP Nº 1/2015. Contratante: MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMEN-
TO. CNPJ Contratado: 07770857000130. Contratado : O FAZEN-
DAO SERVICOS AGRICOLA LTDA-- EPP. Objeto: O presente ter-
mo tem por objeto as alterações das Clausulas Segunda e Terceira do
Contrato de Prestação de Serviço n 02/2015, em decorrencia da pror-
rogação por mais 12 (doze) meses e inclusão de mais 02 (duas)
Cláusulas - Dotação Orçamentária e da Renovação da Garantia. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 27/05/2017
a 27/05/2018. Valor Total: R$1.677.105,72. Fonte: 100000000 -
2017NE800130. Data de Assinatura: 27/05/2017.

(SICON - 01/06/2017) 130122-00001-2017NE000041

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 130133

Número do Contrato: 00010/2015, subrogado pelaUASG: 130133 -
COMISSÃO EXEC. DA LAVOURA CACAUEIRA. Nº Processo:
21084000696201475. PREGÃO SISPP Nº 1/2015. Contratante: MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMEN-
TO. CNPJ Contratado: 07015165000186. Contratado : OTIMA EN-
GENHARIA EIRELI - EPP -.Objeto: O presente Termo tem por
objeto a altéração nas Cláusulas Segunda e Terceira de Prestação de
Serviços n. 10/2015 em decorrencia da prorrogação por mais 12
(doze) meses a inclusão de mais duas Clausulas indicando Dotação
Orçamentaria e a Renovação da Garantia. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018. Valor
Total: R$526.232,40. Fonte: 100000000 - 2017NE800041. Data de
Assinatura: 27/05/2017.

(SICON - 01/06/2017) 130122-00001-2017NE000041

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 028/16-1991-1705-06-080-01-2. Processo:
028/2016. Objeto: Permissão remunerada de uso parcial do pavilhão
08, do Armazém Convencional nº 02 da Unidade Armazenadora de
São José do Rio Preto. Permissionária: ISOPHÓS NUTRIÇÃO ANI-
MAL INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA, CNPJ/MF nº
05.500.229/0001-09. Valor mensal de R$ 7.877,00 (sete mil, oito-
centos e setenta e sete reais), acrescido do rateio das despesas com
água, luz e IPTU nos termos da cláusula quarta. Vigência: 12 (doze)
meses a partir da data de início da Ordem de uso nos termos da
Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 25/05/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo nº 131/15-1935-1704-07-030-08-1 ao Con-
trato nº 131/15-1935-1603-07-030-08-1. Processo CEAGESP:
131/2015. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 010/2016 Objeto: Pres-
tação de serviço em PMOC - Plano de Manutenção Operação e
Controle, para os equipamentos de ar condicionado e conforto tér-
mico dos edifícios de administração da CEAGESP. Objeto do Pri-
meiro Termo Aditivo nº 131/15-1935-1704-07-030-08-1: a prorro-
gação do período de vigência contratual, os valores mensal e global

do período e reajuste, a atualização da garantia contratual e a rea-
dequação de Cláusula Contratual. Contratada: ARPOLAR SERVICE
LTDA, CNPJ Nº 06.004.673/0001-04. Valor total de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) nos termos da cláusula Quarta. Vigência: 12
(doze) meses a partir de 09/05/2017 nos termos da cláusula Terceira.
Data de Assinatura: 08/05/2017.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLADORIA E RISCOS

COMUNICADO MOC No- 11, DE 1o- DE JUNHO DE 2017

A Superintendência de Controladoria e Riscos (Sucor) in-
forma sobre NORMATIVOS EM VIGOR (SUMÁRIO): Substituir:
Títulos 22; 22-doc. 1; 22-doc. 2; 22-doc. 3.

TÍTULO 22 - Programa de Abastecimento Social - Vendas
em Balcão - Alterou:

1) JUSTIFICATIVA: Com o Programa de Vendas em Balcão,
o governo permite, de forma efetiva, que os compradores de pequeno
porte tenham acesso aos estoques oficiais em igualdade de condições
àquelas obtidas pelos médios e grandes clientes, tradicionalmente
usuários de compras por meio de leilões públicos.

Tal permissiva, em síntese, traduz o reconhecimento de que
as condições financeiras e estruturais dos pequenos compradores im-
põem-lhes permanentes limitações quanto a um suprimento regular de
insumos, necessários à manutenção de seus negócios. A falta de
capital de giro, incluindo o acesso ao crédito, não permite que os
pequenos criadores rurais tenham condições de manter estoques de
insumos, tornando-os vítimas das flutuações e oportunismo do mer-
cado. Com a sistematização de ofertas regulares de insumos às pro-
priedades rurais de pequeno porte, assegura-se um contínuo processo
de alavancagem de um dos mais representativos segmentos da eco-
nomia nacional. Propicia-se, assim, a geração de renda e empregos,
sobretudo nas áreas rurais mais necessitadas, inibindo, em conse-
qüência, o êxodo populacional para os grandes centros urbanos.

Diante de tal premissa, torna-se imperativo que o benefício
do Programa se estenda às entidades voltadas para o desenvolvimento
desse segmento agropecuário, como as instituições públicas e pri-
vadas voltadas para a pesquisa (prefeituras, universidades, escolas
técnicas e centros de pesquisa), e também aos varejistas de pequeno
porte.

2) AMPARO LEGAL: O Programa de Vendas em Balcão
tem o seu ordenamento e amparo legal nos seguintes instrumentos:

a) Portaria Interministerial MAPA/MF N.º 182, de
25/08/1994 (em seu artigo 19, estabelece as condições para as vendas
diretas dos estoques públicos);

b) Artigo 19, da Lei N.º 10.696, regulamentada pelo Decreto
N.º 4.772, ambos de 02/07/2003, sendo a Lei citada alterada pela Lei
N.º 12.512, de 14/10/2011, a qual é regulamentada pelo Decreto N.º
7.775, de 04/07/2012, e deliberações da Diretoria Colegiada quanto às
ações do Programa de Aquisições de Alimentos (PAA);

c) Portaria Interministerial MF/MAPA N.º 38, de
09/03/2004.

3) OBJETIVOS:
a) viabilizar o acesso dos criadores e das agroindústrias de

pequeno porte aos estoques públicos de produtos agrícolas, por meio
de vendas diretas;

b) garantir, de forma contínua e sistematizada, o suprimento
regular de insumos, por meio da disponibilização de estoques oficiais
a preços de mercado e compatíveis com os praticados em leilões
públicos, com a perspectiva de apoiar e estimular a pequena produção
rural;

c) propiciar, também, às entidades de pesquisa que con-
tribuem para o desenvolvimento do setor, acesso a esses estoques, nas
mesmas condições de suprimento.

4) CLIENTELA:
a) pequenos criadores (suinocultores, avicultores, bovinocul-

tores, caprinocultores, ovinocultores, bubalinocultores (búfalos) e co-
turnicultores (codornas)) e agroindústrias de pequeno porte (moinhos
coloniais e fracionadores de arroz) que sejam detentores da Decla-
ração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (DAP) ativa ou que, embora não a possuam, atendam
aos seguintes critérios:

a.1) explorem parcela de terra na condição de proprietário,
posseiro, arrendatário ou parceiro, ou, ainda, conforme possibilita o
Cadastro Técnico do Programa, na condição de assentado ou in-
quilino da propriedade/estabelecimento;

a.2) não disponham, a qualquer título, de área superior a 10
(dez) módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;

a.3) não possuam renda bruta anual oriunda da(o) atividade
(estabelecimento) superior à R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil);

b) varejistas filiados à Rede de Fortalecimento do Comércio
Familiar de Produtos Básicos (REFAP), observada a linha de co-
mercialização constante no Manual de Operações da Conab (MOC),
Título 24, e na Norma Programa de Vendas em Balcão - Código
40.202;

c) secretarias estaduais e municipais de agricultura, univer-
sidades, escolas técnicas e centros de pesquisa voltados para a pes-
quisa e desenvolvimento do setor no qual se insere o público-alvo
descrito na alínea "a" anterior;

d) federações de agricultura e pecuária, sindicatos rurais,
associações de classe e cooperativas (todos prepostos dos benefi-
ciários diretos: criadores e agroindústrias de pequeno porte) voltadas
para o atendimento do público-alvo descrito na alínea "a" anterior,
para o caso exclusivo de retirada do produto vendido.

N O TA S :
São considerados criadores de pequeno porte, para fins de

cadastramento no Programa, os avicultores, suinocultores, bovino-
cultores, caprinocultores, ovinocultores, bubalinocultores e coturni-
cultores que possuam os seguintes limites de plantel por Região:

a) Regiões Sul e Sudeste: criadores cujo plantel declarado
atinja o consumo de até 54 (cinquenta e quatro) toneladas/mês de
milho em grãos;

b) Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: criadores cujo
plantel declarado atinja o consumo de até 28 (vinte e oito) tone-
ladas/mês de milho em grãos.

A inclusão/atendimento de entidades e/ou segmentos não dis-
criminados acima serão objeto de análise e deliberação pela Supab
(Superintendência de Abastecimento Social).

O cadastramento/atendimento das agroindústrias de pequeno
porte e das secretarias estaduais e municipais de agricultura, uni-
versidades, escolas técnicas e centros de pesquisa também deverão ser
objeto de análise e deliberação prévias das Supab.

As vendas em balcão são restritas aos criadores denominados
"independentes", "semi-integrados" ou "autônomos".

5) ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todo o território nacional,
observada as exigências da demanda e a disponibilidade estratégica
de estoques, considerando:

a) necessidade de intervenção do governo, seja pela insu-
ficiência de oferta ou pela prática de preços incompatíveis com a
capacidade de compra dos clientes do Programa;

b) disponibilidade de estoques públicos nas áreas de con-
sumo ou alternativa de reposicionamento desses estoques quando
armazenados em outras áreas;

c) necessidade de fornecimento caracterizado por demandas
pontuais em cumprimento a acordos, contratos e convênios.

6) OPERACIONALIZAÇÃO: A operacionalização do Pro-
grama de Vendas em Balcão aos clientes beneficiários ficará sob
responsabilidade da Conab, a qual deverá observar as seguintes di-
retrizes:

a) Oportunidade da Venda - as intervenções do governo no
mercado, por meio das Vendas em Balcão, contemplam os interesses
da produção, da oferta e do consumo, observadas as seguintes di-
retrizes gerais:

a.1) o Programa é passível de implementação nos períodos
de pressão da demanda, quando não houver suplementos regulares e,
de modo geral, quando forem identificadas elevações de preços que
os tornem incompatíveis com a capacidade de compra dos clientes do
Programa, principalmente em períodos de entressafra;

a.2) o Programa é passível de ativação automática nos pe-
ríodos e para as áreas ou regiões em que o governo estiver realizando
ofertas públicas de estoques em Bolsas de Mercadorias, podendo ser
mantido enquanto permanecerem as mencionadas ofertas;

a.3) desde que existam razões de mercado que justifiquem a
referida operação em uma área ou região específica, mesmo que não
esteja ocorrendo oferta pública de estoques em Bolsas de Merca-
dorias;

a.4) pode, ainda, a qualquer tempo, ser executado nos casos
específicos e justificados, havendo disponibilidade de estoques, por
força de acordos, contratos e convênios, conforme disposto nas alí-
neas anteriores;

b) Locais da Venda:
b.1) em unidades próprias da Conab, identificadas como Uni-

dades Armazenadoras (UAs), as quais, além de armazenarem os pro-
dutos, também coordenam as atividades de cadastramento do cliente,
expedição da Guia de Recolhimento da União (GRU) e/ou emissão da
Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda visando à retirada dos pro-
dutos nos depósitos indicados;

b.2) no caso da operação ocorrer em armazéns de terceiros,
a Superintendência Regional é responsável pela operacionalização do
Programa, de modo que a coordenação das atividades de cadastra-
mento do cliente, a expedição da GRU e a emissão do Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) ou da Nota Fiscal Ele-
trônica (NFe) sejam realizadas na sede da Superintendência Regional
e encaminhadas aos armazéns depositários para a retirada do pro-
duto;

c) Origem dos Estoques - produtos agrícolas originários dos
estoques públicos, registrados como Aquisição do Governo Federal
(AGF), Contrato de Opção e Próprio e/ou produtos originários da
Agricultura Familiar;

d) Pauta de Produtos e Limites de Compra - os produtos e as
respectivas quantidades máximas por cliente/mês são os seguintes:

d.1) milho em grãos: 14 t (Centro-Oeste, Norte e Nordeste)
e 27 t (Sul e Sudeste);

d.1.1) os limites de compra do milho em grãos indicados
acima poderão ser alterados por meio de instrumentos próprios do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do
Conselho Interministerial de Estoques Públicos de Alimentos (CIEP).
Caso ocorram alterações, a Supab informará a todas as Superin-
tendências Regionais, via Comunicação Interna (CI), assim que estas
forem publicadas oficialmente;

d.2) arroz em casca: 100 t;
d.3) trigo em grãos: 50 t;
d.4) castanha de caju: 10 t (embalagem: 1.000 unidades);
d.5) feijão: 3 t;
d.6) farinha de mandioca: 2 t;
d.7) farinha de trigo: 600 kg;
d.8) leite em pó: 600 kg;
d.9) sorgo: 10 t;
d.10) açúcar: 2 t;
d.11) arroz beneficiado: 5 t;
d.12) castanha-do-brasil: 10 t.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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