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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO AGRONEGÓCIO

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
1) UG / GESTAO
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UNIDADE REPASSADORA
Secretaria de Relações Internacionais - SRI/Mapa

2) UG 1 GESTÃO UNIDADE RECEBEDORA
1351000122211 _CompanhiaNacionaldeAbastecimento - Conab
3) DADOS CADASTRAIS
UNIDADE RECEBEDORA
CompanhiaNacionaldeAbastecimento - Conab
ENDEREÇO COMERCIAL
SGAS 901 Bloco A", lote 69 Asa Sul
E-MAIL
CIDADE
LUFCEP
Brasília
DF 70390-010
NOME(S)DO(S)RESPONSÃVEL(EIS)
Rubens Rodrigues dos Santos
CARGO/FUNÇÃO
Cl/ÓRGÃO EXP.:
Presidente

CNPJ
26.461.69910001-80

DDD(FONE)
(61) 33126900
CPF

DDD(FAX)

-

_E-MAIL

4) DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO
IDENTIFICAÇÃODOOBJETO

Contratação de serviços especializados da empresa licitada pela Conab, para apoiar a
realização da 43 Reunião de Ministros de Agricultura e Desenvolvimento Agrário dos BRIOS.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

No dia 13 de março, terá lugar a IV Reunião de Ministros da Agricultura e do Desenvolvimento
Agrário do BRICS, precedida de reunião do Grupo de peritos nos dias 11 e 12. Além dos
anfitriões brasileiros, os seguintes Ministros já confirmaram presença: Índia, Ministro da
Agricultura, Radha Mohan Singh; China, Vice-Ministro da Agricultura, Sr. Vu Kangzhen
(representando o Ministro 1-lan Changfu). Ainda não confirmaram participação: Ministro da
Agricultura da Rússia, Nikolai Fyodorov; Ministro do Desenvolvimento Rural da Índia,
ChaudharyBirenderSingh;Ministroda Agricultura, Florestas e Pesca, SerizeniZokwana,e

Ministro do Desenvolvimento Rural e Reforma, Gugile Nkwinti, ambos da África do Sul. "Çp

Tendo em vista o término da validade do contrato do Mapa com a empresa de eventos Boeing,
o que impossibilita a mesma a nos atender neste evento, se faz necessária a descentralização
do crédito direcionado à Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB para pagamento da
empresa licitada que lhe presta atendimento. A CONAB é uma empresa pública vinculada a
este Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que realiza estudos e estatísticas de
preços, bem como levantamentos de custos de produção da agropecuária, expectativas de
plantio e colheita de grãos, volume e localização de estoques públicos e privados de uma
gama de produtos. Sendo assim, a CONAB - SUMAC / GEPIN procederá com a contratação
dos serviços e equipamentos que serão necessários para a realização da 4a Reunião de
Ministros de Agricultura e Desenvolvimento Agrário dos BRICS através da utilização de sua
empresa licitada, SET Produções, de acordo com a planilha de itens a serem utilizados para o
r
evento, feita por este Ministério.
Com os temas de segurança alimentar, compras de alimentos e ampliação da classe média
rural em destaque tanto na reunião dos ministros quanto nas reuniões prévias, a Conab será
uma das protagonistas do evento. A relevância política e o conhecimento técnico do órgão o
levam a ser um parceiro importante para o êxito das reuniões programadas, tanto por
necessidade da parte brasileira, como por demanda de contrapartes estrangeiras. A Conab
participará das reuniões técnicas e acompanhando a ministra Katia Abreu em temas referentes
a suas atribuições.
5) CRONOGRAMA DE EXECUÇÂÕ
A execução se dará integralmente nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015. Itens conforme
planilha em anexo.
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6)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
VALOR (R$
N° DA
MÊS DA LIBERAÇÃO
1,00)
PARCELA
01

Março/2015

7)PLANO
ORÇAMENTÁRIO
P0: 0003—PROMOÇÃO E
IMAGEM DOS PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS
BRASILEIROS NO
MERCADO EXTERNO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Março/15

R$ 86.000,00

AÇÃO

22101.20.691.2014.20ZT.000
1 - PROMOÇÃO DO
AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO NO MERCADO
INTERNACIONAL

FONTE

0100

VALOR (R$)

86.000,00

As partes acatam e se comprometem a cumprir o disposto neste Termo de Cooperação,
sujeitando-se às normas da Lei n ° 8.66/1993! no que couber, Lei n ° 4.320/1964, Lei
Complementar n° 10112000 Lei n ° 10.520/2002 ! Decreto n ° 93.872/1986 e Decreto n°
6.17012007
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A entidade ou o órgão executor se compromete a:
a) Promover a execução do objeto na forma e prazos estabelecidos;
b) Aplicar os recursos exclusivamente na consecução do objeto;
c) Assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à
execução do objeto;
J) Permitir e facilitar ao MAPA o acesso a toda documentação, dependência e locais do
projeto;
e) Comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como dos
resultados alcançados;
fl Assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à
execução do objeto;
g) Manter o MAPA informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o
curso normal da execução do objeto;
h) Prestar contas dos recursos, integrando as contas anuais a serem apresentadas aos
órgãos de controle interno e externo, nos termos da Norma de Execução n° 004, de 22
de dezembro de 2004. da Secretaria Federal de Controle Interno
SFC; e
i) Apresentar relatório descritivo, ao MAPA! ao final da execução.
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TATIANA LIPOVTSKAIA PALERMO
Secretária de Relações Internacionais
do Agronegócio
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
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Nome ,hargo do Dirigente
da ljndade Recebedora

