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CONTRATANTECONTRATANTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO- IFMT,INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO- IFMT, ins tuído nos termos da Lei nº.
11.892, de 29 de dezembro de 2008, , inscrito no CNPJ sob o nº 10.784.782/0001-50, com sede na cidade de Cuiabá – MT,
na Avenida Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, CEP 78.043-400, neste ato representado pelo Magnífico
Reitor, Professor JULIO CESAR DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 840.290.991-49 cédula de iden dade nº 3713653
DP/GO, no pleno exercício de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto de 31 de março de 2021, publicado no
D.O.U de 05 de abril de 2021, seção 2, página 1,

CONTRATADACONTRATADA

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUNDAÇÃO UNISELVAFUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUNDAÇÃO UNISELVA
inscrita no CNPJ n°04.845.150/0001-57, neste ato representado, em consonância com seu Estatuto e da Portaria n° 271
de 07 de maio de 2021, pelo seu Diretor Geral, Sr. JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS, portador do RG n° 128623 –
SSP/MG e do CPF n° 005.803.606-79, residente e domiciliado em Cuiabá/MT;

Considerando o Documento 24428, por meio do qual o Professor Josias do Espírito Santo Coringa, lotado no Campus Bela
Vista, solicita o apoio desta Fundação para a gestão administra va e financeira do Projeto de Extensão in tulado, “Central
Analítica Campus Cuiabá – Bela Vista”;

Considerando a Portaria Conjunta [Secretaria de Educação de Ensino Superior do Ministério da Educação e Secretaria de
Polí cas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações] nº
51 de 12 de maio de 2021, que prorroga a autorização para a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT- Fundação
Uniselva a atuar como fundação de apoio ao IFMT, publicada no Diário Oficial da União em 14 de maio de 2021;

Considerando a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão [CONSEPE] do IFMT sob o nº 018 de 20 de outubro
de 2021] que aprova e autoriza o Projeto de Extensão retromencionado;

Considerando o interesse das ins tuições parceiras em cooperar com a consecução do referido Projeto em virtude de sua
contribuição para o desenvolvimento da sociedade mediante a oferta de serviços de cunho cien fico e tecnológico
voltados para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão do IFMT;

Considerando o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, que
regulamentam a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as ins tuições federais de
ensino superior e de pesquisa cien fica e tecnológica e as fundações de apoio, para poder celebrar contratos com as
fundações de apoio, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado,
com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento ins tucional, cien fico e tecnológico



e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos,

Têm entre si justo e avençado e celebram o presente Contrato, conforme a Lei n.º 8.958/1994, o Decreto n.º 7.423/2010
e respec vas atualizações, Decreto n.º 8.241/2014, e a Resolução nº 50 de 27 de julho de 2017, mediante cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.        Cons tui escopo deste instrumento a contratação da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT –
Fundação Uniselva com a finalidade de prestar à CONTRATANTE, serviços de apoio na gestão administra va e financeira
necessária à consecução do Projeto de Extensão in tulado, “Central Analí ca Campus Cuiabá-Bela Vista”, a ser executado
pela CONTRATANTE/ Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso / IFMT/Campus Bela Vista,
visando promover o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental, mediante a disponibilização de infraestrutura para
a criação do laboratório de análises laboratoriais promovendo a interface ente as diversas áreas do conhecimento
desenvolvidas pelo IFMT Campus Cuiabá Bela Vista . As etapas do Projeto estão descritas no Plano de Trabalho aprovado
pelas PARTES e que passa a ser parte integrante deste Contrato em seu Anexo I, cadastrado na Fundação Uniselva sob o
nº 4.204.001, conforme Processo Administrativo n° 23190.003173.2019-11/IFMT- 20200008482/UNISELVA.

Parágrafo Primeiro - A execução do objeto dito nesta cláusula deverá decorrer de instrumentos específicos futuros, em
conformidade com o disposto no art. 9º do Decreto 7.423/2010, ficando desde já a CONTRATADA autorizada a gerenciar
as receitas e despesas geradas pelos instrumentos jurídicos celebrados com base no presente instrumento, bem como
captar e receber diretamente recursos financeiros necessários à consecução do referido projeto de pesquisa, sem
ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

a.   O Plano de Trabalho define os obje vos a serem a ngidos no Projeto e detalha a alocação de recursos humanos,
materiais e financeiros, bem como o cronograma sico-financeiro do Projeto, a fim de possibilitar a fiel consecução de
seu objeto.

b.  Observadas as demais disposições previstas nesse Contrato, fica consignado desde já, que os valores mencionados no
Plano de Trabalho são estimados.

c.   A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de categoria de programação para outra poderão
ocorrer com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades de ciência, tecnologia e inovação.

d.  Por ocasião da ocorrência de quaisquer das ações previstas no item anterior, a CONTRATANTE/CONTRATADA poderá
alterar a distribuição firmada no Plano de Trabalho, promover modificações internas no orçamento, alterar rubricas ou
itens de despesas.

e.  São dispensáveis de formalização por meio de Termo Adi vo as alterações previstas na letra “c” que importem em
transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, com o obje vo de
conferir eficácia e eficiência às atividades previstas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Para a consecução do objeto deste Contrato, são atribuições:

3.1          Da CONTRATANTE:

 a.  Empregar seus melhores esforços e técnicas disponíveis na execução das a vidades necessárias à consecução do
projeto, objeto deste Contrato;

b.  Designar, para a execução de suas a vidades, uma equipe de profissionais tecnicamente capacitados na área de
desenvolvimento do projeto, nomeando um coordenador responsável pela administração dos trabalhos;

c.   Permi r a u lização de seus equipamentos, laboratórios e demais dependências, objetos e serviços que se fizerem
necessários para a execução do projeto dito na cláusula primeira deste instrumento;

d.  Cumprir o cronograma de execução do Projeto;

a)  Responsabilizar-se pelo padrão de qualidade do Projeto;

b)  Acompanhar e fiscalizar a execução físico-financeira do projeto apoiado;

c)   Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer alteração ou irregularidade na execução deste instrumento;



d)  Elaborar relatório final, nos termos do parágrafo 3º, do art. 11, do Decreto nº 7.423/2010.

3.1.1      - A CONTRATANTE por intermédio da Coordenação do Projeto obriga-se a:

a)  Responder às solicitações da CONTRATADA, essencialmente as que visem alcançar a compa bilidade dos dados
financeiros;

b)  Encaminhar relatório circunstanciado à CONTRATADA, no prazo máximo de trinta [30] dias do término do Projeto,
demonstrando as metas previstas e alcançadas, a relação nominal dos par cipantes, fotos do evento ou capacitação,
folha de frequência, se for o caso.

c)   Solicitar à CONTRATADA com antecedência de trinta [30] dias, acompanhado de jus fica va, a formalização de
aditivos contratuais apontando especificamente os motivos que fundamentem tal medida;

d)  Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações técnicas per nentes à execução do Projeto bem como as
informações indispensáveis à execução do Contrato por parte da CONTRATADA;

e)  Anexar, obrigatoriamente, nas solicitações de pagamento de pessoal relatório de a vidades devidamente assinado
pelas partes [coordenação e prestador/bolsista];

§ 1° - A Coordenação assume integralmente a responsabilidade pela execução do Plano de Trabalho bem como as
obrigações estabelecidas nos itens supracitados, resguardando a CONTRATADA da con nuidade do contrato quando não
for disponibilizado o material necessário para a fiel execução das metas de gerenciamento financeiro.

§ 2º - Toda e qualquer contratação realizada sem intermediação da CONTRATADA ou que não conste do Plano de
Trabalho aprovado, não poderá gerar encargos financeiros a conta do projeto e serão de responsabilidade da
Coordenação ou de quem fez a contratação;

§ 3º - Toda e qualquer alteração formal que produza efeitos na execução do projeto, tais como a alteração de tular da
coordenação deverá ser obrigatoriamente encaminhada à CONTRATADA, e, quando for o caso, acompanhada do ato
oficial competente, dispensada sua aditivação.

3.2.        Da CONTRATADA:

a.   Apoiar a execução das a vidades administra vas e financeiras necessárias à execução do Projeto, conforme a Cláusula
Primeira;

b.  Efetuar o gerenciamento dos recursos financeiros para a execução deste Contrato, em consonância com as receitas e
despesas previstas e estabelecidas no Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento, independentemente de sua
transcrição;

c.   Movimentar os recursos financeiros liberados pela CONTRATANTE em conta específica a ser aberta em ins tuição
financeira oficial vinculada ao Contrato;

 d. Emi r ordens de serviços, faturas/notas fiscais quando for o caso em virtude de instrumentos jurídicos decorrentes do
presente Contrato;

e.  Não utilizar os recursos recebidos da CONTRATANTE em finalidade diversa da estabelecida neste Contrato;

f.   Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes da contratação de
pessoal que porventura sejam necessários para a execução do Projeto, zelando, inclusive, pelo cumprimento das normas
de segurança e saúde do trabalho;

g.   Encaminhar à CONTRATANTE, relatórios parciais eventualmente solicitados e relatório final, rela vos aos trabalhos
desenvolvidos e resultados obtidos elaborados pelo Coordenador do Projeto;

h.  Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios financeiros rela vos ao presente
Contrato;

i.    Fornecer todas as informações referentes ao Projeto, sempre que solicitadas pelo CONTRATANTE, conforme o
cronograma apresentado;

j.    Requerer ao CONTRATANTE, quando necessário e jus ficadamente, a prorrogação de vigência do Contrato, em até
trinta [30] dias e apena uma vez, antes do vencimento do presente instrumento;

k.   Adquirir com os recursos oriundos deste Contrato os instrumentos e serviços necessários à execução do Plano de
Trabalho com observância às legislações vigentes para tais procedimentos, em especial ao Decreto n.º 8.241/2014;

l.    Submeter-se à fiscalização e ao controle finalís co e de gestão de que trata a Lei n.º 8.958/1994 e o Decreto n.º
7.423/2010;

m. Prestar Conta Final ao CONTRATANTE da aplicação dos recursos deste Contrato destinados ao custeamento do Projeto,
nos termos da legislação vigente, devolvendo ao CONTRATANTE os recursos que eventualmente não forem u lizados no
Projeto;



n.  Zelar pelo fiel cumprimento deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA COORDENAÇÃO DO PROJETO

4.1. O Coordenador do referido Projeto, designado pela CONTRATANTE é o docente JOSIAS DO ESPÍRITO SANTO
CORINGA, pertencente ao Quadro Permanente do IFMT, inscrito no SIAPE sob o nº 2114170 e que será responsável por
coordenar e promover a execução direta das a vidades e controle técnico que atestem o cumprimento das etapas
estabelecidas no Plano de Trabalho aprovado, que passa a ser parte integrante deste Contrato em seu Anexo I.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 1 O valor do presente instrumento está es mado em R$ 642.800,00 [seiscentos e quarenta e dois mil e oitocentos
reais] advindos das análises laboratoriais dos Laboratórios de Monitoramento de Água; Monitoramento de Ar;
Monitoramento de Solos e Sedimentos; Laboratório de Microbiologia e Laboratório de análise sico-química, conforme
segue:

Discriminação da Receita Unidade Quantidade
Valor Unitário [R$] Valor Total

[R$]

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Matriz Solo Amostra

1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Sal Mineral Amostra

1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Alimentos e Rações Amostra

1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Matriz Calcário Amostra

1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Matriz Fertilizantes Amostra

1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Matriz Água Amostra

1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção Atômica-
Matriz Material Particulado
Atmosférico

Amostra
1500 31,00 46.500,00

Análises no Laboratório – Absorção
Atômica- Análises Microbiológicas Amostra

1500 51,00 76.500,00

Análises no Laboratório – Análise
Físico-Química de Alimentos Amostra

2800 86,00 240.800,00

TOTAL R$642.800,00|

Parágrafo Primeiro: Os recursos financeiros a que se refere esta Cláusula, serão obrigatoriamente movimentados pela
CONTRATADA, por intermédio de conta bancária exclusiva, vinculada a este Termo de Contrato;

Parágrafo Segundo: Os recursos financeiros, des nados à execução das a vidades relacionadas a este documento,
deverão ser aplicados exclusivamente no cumprimento do objeto deste Contrato;

Parágrafo Terceiro: De acordo com a Resolução CD nº 50 de 27 de julho de 2017 serão des nados os percentuais de 5% [
cinco por cento] à Unidade Administra va Proponente para aplicação na melhoria e desenvolvimento do setor; 2% [dois
por cento] ao IFMT a tulo de ressarcimento pela u lização dos bens corpóreos e incorpóreos, mediante Guia de
Recolhimento da União – GRU e 5% [cinco por cento] à Fundação Uniselva para ressarcimento da en dade de apoio pela
u lização de seu pessoal, bens corpóreos e incorpóreos e para cobertura de seu custo operacional, tudo em
conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, Anexo I deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 A publicação do extrato deste Contrato e de seus aditamentos é condição indispensável para sua eficácia e será
providenciado pela CONTRATANTE às suas expensas, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo máximo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1.        A Prestação de Contas deverá ser apresentada a CONTRATANTE, pela CONTRATADA, ao final da execução do
Projeto, contendo os documentos a seguir relacionados:



I  – Demonstra vo de cadastro do Projeto no Portal de Transparência man do pela CONTRATADA, onde será possível
verificar, cópia do instrumento jurídico e seu respec vo Plano de Trabalho, bem como toda a movimentação financeira
do Projeto;

II - Relatório Técnico Final de cumprimento do objeto elaborado pelo coordenador do Projeto; III - Demonstra vo
detalhado de receitas e despesas, contendo: Relação de pagamentos à pessoa sica ou jurídica, iden ficados com nome,
CPF, CNPJ e carga horária, quando for o caso;

IV              - Guias de Recolhimentos à conta única da Universidade de valores devidos, quando for o caso;

V - Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o úl mo pagamento e
conciliação bancária, quando for o caso;

VI  - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, conforme o caso, acompanhado do respec vo Termo de
Doação de bens ou Termo de Transferência de bens, quando for o caso;

Parágrafo Primeiro – A Prestação de Contas deverá ser apresentada à CONTRATANTE, no prazo máximo de até 60
[sessenta] dias, após o término da vigência do Contrato.

Parágrafo Segundo – Quando da apresentação da prestação de contas financeira à UFMT, a CONTRATADA não poderá ser
responsabilizada pela ausência de apresentação do Item II dito na Cláusula acima, vez que, conforme Cláusula Terceira,
Subitem 3.1.1, alínea “b”, o Item II- Relatório Técnico Final de Cumprimento do Objeto é obrigação do servidor do
CONTRATANTE designado para Coordenar o Projeto.

Parágrafo Terceiro – Em atenção ao princípio da economicidade e eficiência, os documentos relacionados a execução do
projeto, em especial os procedimentos de seleção e documentos fiscais, deverão ser man dos em arquivo pela
CONTRATADA, pelo prazo mínimo de cinco [05] anos, disponíveis a CONTRATANTE e aos órgãos de controle, em caso de
identificação da ocorrência de impropriedades ou de irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DA GUARDA DOS DOCUMENTOS

8.1 Os documentos comprobatórios de despesa deverão ser arquivados pela CONTRATADA, em boa ordem, à disposição
das Partes deste instrumento, da Controladoria- Geral da União e do Tribunal de Contas da União pelo prazo de dez [10]
anos, contados da aprovação da prestação de contas do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1 O presente instrumento tem vigência de doze [12] meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
mediante termo aditivo a ser firmado pelas partes, respeitando o que dispõe a Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA ALTERAÇÃO

10.1 As Partes poderão ajustar alterações de comum acordo no presente Contrato, mediante a celebração Termos
Adi vos, obedecidas as vedações da legislação vigente, devendo as alterações refle rem eventuais mudanças no Plano de
Trabalho – Anexo I, parte integrante deste instrumento ou nas normas e regulamentos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DENÚNCIA

11.1 Este Contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo pela CONCENDENTE, ficando as Partes responsáveis
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

11.2. Este Contrato poderá ser denunciado pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA mediante comunicação com 60
[sessenta] dias de antecedência da entrega do relatório anual, hipótese em que não será devido qualquer pagamento
pelas a vidades executadas até a data do encerramento do Contrato. Neste caso, a CONTRATADA permanecerá obrigada
a prestar contas dos repasses realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO

12.1       Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições:

 I.   – em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas ou infringência de qualquer disposição aqui
estabelecida;

II.  – em caso de cumprimento irregular, de paralisação, len dão ou atraso injus ficado, este Contrato poderá ser
rescindido pela parte prejudicada, mediante notificação extrajudicial;

III. – constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;



IV. – a verificação de qualquer circunstância, inclusive danos ao erário, que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ANTINEPOTISMO

13.1 Fica vedada, nos termos do que estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei 8.958/94, a contratação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de ocupante de
cargo de Direção Geral da CONTRATADA e de ocupantes de cargo de Direção Superior da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANTICORRUPÇÃO

14.1       Para a execução deste instrumento, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou bene cios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que
deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

14.2       As Partes concordam em cumprir as obrigações con das neste Termo de maneira é ca e em conformidade com
todas as leis an ssuborno e an corrupção aplicáveis, incluindo, sem limitação, todas as leis an corrupção da jurisdição ou
jurisdições em que este Contrato for cumprido e/ou produzir efeitos, em especial, a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº
8.429/1992 [“Leis Anticorrupção”].

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA PROTEÇÃO DE DADOS

a.   A realização de tratamento dos dados pessoais terá proposito legi mo e explicito relacionado diretamente as
finalidades do objeto deste Instrumento.

b.  Todos os dados pessoais tratados no âmbito do projeto, objeto deste acordo serão livre acesso dos seus tulares para
consulta sobre sua integralidade e serão protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

c.   As Partes de comprometem ao cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia das
medidas adotadas para a proteção de dados.

d.  As Partes autorizam desde já a coleta e tratamento dos dados necessários à execução de polí cas públicas previstas
em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; para a realização de
estudos por órgão de pesquisa, garan da, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; para o exercício
regular de direitos em processo judicial, administra vo ou arbitral, esse úl mo nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de
setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); para a proteção da vida ou da incolumidade sica do tular ou de terceiros; para a
tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade
sanitária; quando necessário para atender aos interesses legí mos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

e.  As Partes estão autorizadas a divulgar os dos dados coletados e tratados em seu sí o na internet com a finalidade de
atender o princípio da transparência a que está obrigada a UFMT e a Fundação Uniselva.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Nos termos do inciso I, do ar go 109, da Cons tuição Federal, o foro competente para nele ser dirimido qualquer
litígio decorrente deste Contrato é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso, com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justas e contratadas as partes, assinam o presente instrumento em duas [2] vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo, para os efeitos legais.

Cuiabá/MT,  01 de  junho de 2021.

 

JÚLIO CESAR DOS SANTOS                                                    JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS



Reitor do IFMT CONTRATANTE                                                     Diretor Geral CONTRATADA
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