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EMBRAPA SOJA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Extrato de Contrato SAIC 20900.19/0089-1; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa (CNPJ/MF n.º 00.348.003/0042-99) e BAHIA PEÇAS AGRÍ CO L A S
EIRELI - ME (CNPJ/MF nº 18.158.727/0001-67); Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS NOVAS; Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 07/2019-Embrapa Soja de
11/09/2019; Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recursos: 0100; Valor Global
Estimado: R$400.000,00; Data de assinatura: 24/09/2019; Vigência: de 03/10/2019 a
02/10/2020; Signatários: Fábio Álvares de Oliveira - Chefe Adjunto de Administração,
Vicente Leão Junior - Supervisor do SPS, ambos pela Embrapa Soja e Ruth Lima Ribeiro
Mazini - representante legal da contratada.

EMBRAPA SOLOS
UNIDADE DE EXECUÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:Termo Aditivo nº 02 ao Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços para Embrapa
Solos UEP Recife (Reg. SAIC AJU nº 25100.17/0082-5); Partes: Embrapa Solos UEP Recife -
CNPJ - n° 00.348.003/0141-70 e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ - nº

34.028.316/0001-03; Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, no Valor Global: R$ 2.500,00 iniciando-se em 27/10/2019 até 27/10/2020; Data de
Assinatura: 23/09/2019; Signatários: José Carlos Polidoro - Chefe Geral da Embrapa Solos;
Marisa Teixeira Mattioli - Chefe Administrativa da Embrapa Solos e Ana Claudia Oliveira
Melo Monteiro - Chefe da Seçao G4 e Aguinaldo Firmino de Andrade - Subgerente - G4 da
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.

EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 135013

Nº Processo: 21203005398201982. Objeto: Material de uso em laboratório.. Total de Itens
Licitados: 29. Edital: 26/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Av.
Beira Mar, 3250 -, Jardins - Aracaju/SE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/135013-5-00026-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 26/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/10/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

PAULO CESAR SILVA DE CARVALHO
Chefe Adjunto de Administração

(SIASGnet - 25/09/2019) 135013-13203-2019NE800995
EMBRAPA TRIGO

EXTRATO DE RESPONSABILIDADE

Espécie: Termo de Responsabilidade; Partes: Embrapa Trigo, CNPJ 00.348.003/0015-16 e a
usuária Raquel Dalla Lana Cardoso, CPF 825.299.730-91; Objeto: a Embrapa, atendidas as
suas disponibilidades internas e sem prejuízo de suas atividades, compromete-se a permitir
à usuária a utilização de sua infraestrutura vinculada ao Laboratório da Unidade, com a
finalidade exclusiva de execução do seu projeto vinculado ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), compreendendo o uso dos seguintes
bens e equipamentos: microscópio ótico, microscópio estereoscópico, estufa, geladeira,
freezer, capela de exaustão de gases e agitador magnético, constantes no Laboratório de
Biotecnologia - área de citogenética. Modalidade: Não Aplicável; Fonte de recursos: Não
aplicável; Valor global: não aplicável; Data de assinatura: 18/09/2019; Vigência: 18/09/2019
a 18/12/2019; Signatários: Pela Embrapa Trigo Osvaldo Vasconcellos Vieira, Chefe-Geral
Interino, e Ana Christina Sagebin Albuquerque, Chefe Adjunto de P&D, e a usuária
acima.

EMBRAPA UVA E VINHO
EXTRATO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Espécie: Termo de Compromisso e Responsabilidade; Partes: Embrapa Uva e Vinho - CNPJ:
00.348.003/0058-56 (Embrapa), e o bolsista Saulo Baldasso, CPF 030.048.680-40; Objeto:
execução do projeto intitulado: "Uso óleos essenciais para controle de doenças pós-
colheita do mamão", a ser desenvolvido na Embrapa Uva e Vinho; Fundamento legal: Lei
5.851 de 07/12/1972; Unidade Gestora: 135033; Vigência: 01.08.2019 a 31.07.2020; Data
da assinatura: 01.08.2019; Signatários: José Fernando da S. Protas - Chefe-Geral Interino,
pela Embrapa Uva e Vinho; e Saulo Baldasso, bolsista.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - torna pública a Ata
de Registro de Preços nº 59_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0018/2019 - Embrapa Uva
e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de combustíveis e
lubrificantes - 33390.30.01; Item(ns): 1, 2, 4, 5, 6; Fornecedor: SIM Rede de Postos Ltda. -
Bento Gonçalves; CNPJ: 07.473.735/0019-00; Valor total da ATA: R$ 350.340,00; Vigência:

12/09/2019 a 11/09/2020. Data da assinatura: 12/09/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - torna pública a Ata de Registro
de Preços nº 60_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0018/2019 - Embrapa Uva e Vinho.
Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de combustíveis e lubrificantes -
33390.30.01; Item(ns): 7, 8, 9, 10; Fornecedor: Auto Posto Pupim Ltda. - Bento Gonçalves;
CNPJ: 50.547.223/0001-41; Valor total da ATA: R$ 69.985,00; Vigência: 12/09/2019 a
11/09/2020. Data da assinatura: 12/09/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - torna pública a Ata de Registro
de Preços nº 61_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0018/2019 - Embrapa Uva e Vinho.
Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de combustíveis e lubrificantes -
33390.30.01; Item(ns): 3; Fornecedor: PG Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda.;
CNPJ: 88.645.635/0001-97; Valor total da ATA: R$ 29.440,00; Vigência: 13/09/2019 a
12/09/2020. Data da assinatura: 13/09/2019.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS
DE SÃO PAULO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2019

Em 24/09/19, após analisado e decidido o recurso, e, constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. JOHNNI HUNTER NOGUEIRA ,
ADJUDICA e HOMOLOGA o objeto referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2019, Processo nº
09/2019, pelo menor preço global, no valor total de R$ 100.000,00, à empresa AG R EG U E
MULTISERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ nº 20.938.855/0001-75.

FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 25/09/2019) 225001-99999-2019NE999999

Ministério da Cidadania

GABINETE DO MINISTRO
EDITAL Nº 5, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 (*)

A União, por intermédio do Ministério da Cidadania - MC, neste ato
representado pela Secretaria do Audiovisual - SAv, no uso de suas atribuições legais e nas
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, em conformidade com o
disposto na Lei nº 8.313/1991, no Decreto nº 5.761/2006, na Portaria nº 29/2009-MinC e,
supletivamente, na Lei nº 8.666/1993 e suas eventuais modificações, torna público o
EDITAL #AMORPELOBRASIL.

1. DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objeto a premiação de 351 vídeos desenvolvidos

por jovens entre 12 e 18 anos sobre histórias de vida que sirvam como exemplo para a
promoção da cidadania, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e em
seus anexos.

1.2. O prêmio tem a finalidade de revelar, reconhecer e promover pessoas que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

1.3. Os vídeos deverão abordar temas que:
1.3.1. Desenvolvam as diversas dimensões do ser humano, tais como física,

emocional, social, cultural e ética;
1.3.2. Articulem atores, espaços e saberes para promover o desenvolvimento

das pessoas, integrando os saberes comunitários (famílias, moradores, lideranças locais,
artistas) e os espaços físicos da comunidade (ruas, praças, escolas, associações, centros
culturais, instituições públicas ou privadas);

1.3.3 Enfrentem as desigualdades sociais;
1.3.4. Criem arranjos diversificados e intersetoriais: responsabilidades

partilhadas e sintonia com os contextos locais.
1.4. Os vídeos deverão exibir iniciativas que repercutam favoravelmente na

qualidade de vida das pessoas, por meio de ações relacionadas a, pelo menos, um dos
seguintes elementos:

1.4.1. Promoção e Proteção Social;
1.4.2. Valorização da cultura, história e identidade das comunidades

envolvidas;
1.4.3. Inclusão social, promoção e valorização pessoal por meio da prática

esportiva.
2. DAS DEFINIÇÕES
2.1. Vídeo: Resultado da atividade de produção que consiste na fixação ou

transmissão de imagens, acompanhadas ou não de sons, que tenha a finalidade de criar a
impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte
utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados
para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão.

2.2. Plataformas digitais gratuitas: Sites gratuitos em que as pessoas podem
postar vídeos que ficarão disponíveis para visualização na internet.

2.3. Cidadania: é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um
Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o
direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação serão oriundos

do Fundo Nacional de Cultura - Secretaria do Audiovisual, Unidade Orçamentária 55903,
na ação 20ZF, denominada Promoção e Fomento à Cultura Brasileira, com aporte
financeiro de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem previsão de custos
administrativos.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Poderão participar da presente seleção pessoas físicas, brasileiras natas ou

naturalizadas, com idades entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos, completos até a data de
envio da respectiva inscrição, conforme subitem 4.4.

4.2. O cadastro no sistema de inscrição deverá ser realizado pelo próprio
proponente (criador do vídeo), caso já possua 18 anos completos, ou pelo respectivo
representante ou assistente, na forma da legislação civil, quando se tratar de menores de
18 anos.

4.3. O e-mail cadastrado pelo proponente no momento da inscrição será
utilizado pela SaV/MC para contato com o candidato ao longo de toda a seleção
pública.

4.4. O período de inscrição será de 26 de setembro a 12 de novembro de 2019
às 12h (meio dia).

4.5. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada por meio de formulário a ser
preenchido na Plataforma Google Forms, no seguinte endereço eletrônico:
http://cultura.gov.br/inscricaoamorpelobrasil/.

4.6. Para a inscrição do projeto, o proponente deverá preencher os seguintes
campos:

a) Identificação do Proponente (criador do vídeo)
- Nome;
- Data de Nascimento;
- Gênero;
- Município de residência;
- UF de residência;
- Informações Bancárias para eventual recebimento do prêmio (agência e conta

corrente ou poupança), caso se trate de candidato maior de 18 (dezoito) anos.
b) Identificação do representante ou assistente legal do candidato (pai, mãe,

detentor da guarda, tutor, dentre outros, na forma da legislação civil), caso o criador do
vídeo seja menor de 18 (dezoito) anos:

- Nome;
- Vínculo;
- CPF;
- RG;
- Informações Bancárias para eventual recebimento do prêmio (agência e conta

corrente ou poupança).
c) Identificação do Projeto
- Título do Vídeo;
- Resumo do Vídeo;
- Link de acesso ao vídeo;
- Declaração de Autoria Própria;
- Declaração de Conhecimento das vedações;
- Declaração de Ciência da Participação;
- Declaração de Direitos de Exibição.
4.7. A apresentação de informações incompletas no formulário de inscrição

eletrônica implicará a aplicação de nota mínima quando da avaliação dos quesitos
correspondentes.

4.8. A inscrição só será registrada após o efetivo preenchimento dos
formulários e envio on-line ao Ministério da Cidadania.

4.9. A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cidadania não se
responsabilizará por inscrições que deixarem de ser concretizadas por congestionamento
das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados, tampouco por falhas decorrentes do equipamento do
proponente.

4.10. O ônus da participação na seleção pública, incluindo as despesas com
cópias, correio e emissão de documentos, quando necessário, é de exclusiva
responsabilidade do proponente.

4.11. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e pela
garantia de acesso ao link enviado arcando com as consequências de eventuais erros no
preenchimento ou decorrentes da qualidade visual dos documentos enviados.

4.12. As informações que integram as inscrições não poderão ser alteradas,
incluídas, suprimidas ou substituídas depois de finalizado o período de inscrição.
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