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Exmo. Senhor
Luciano Mariz Maia

Subprocurador-Geral da República e
Membro Suplente da 6a Câmara de Coordenação e Revisão - Populações Indígenas e
Comunidades Tradicionais

Nssun&n. Apresentar informações sobre os impedimentos colocados pelo
Governo Federal relacionados à construção das unidades habitacionais, acesso à
água e inclusão produtiva na Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos,
Simões Filho/BA, em conformidade com encaminhamento apontado no âmbito
da Audiência Pública convocada pelo Ministério Público Federal ocorrida em
28/02/2018.

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente e, considerando o encaminhamento

sugerido por V. Ex. no sentido de oficiar o Ministério Público Federal para auxiliar nas

tratativas que envolvem o compromisso assumido pelo Governo do Estado da Bahia, por

meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), junto à Comunidade

Quilombola de Rio dos Macacos (Simões Filho/BA), passamos a apresentar as informações

pertinentes.

Em 05/09/2016, a SEPROMI foi oficiada pelo Secretário Nacional de

Articulação Social da Presidência da República, o Sr. Henrique Villa da Costa Ferreira, por

meio do Ofício ng 57/2016-SNAS/SG-PR (documento anexo), no qual contém a seguinte

infnrHarãn-

(...) Cumpre-nos destacar que, em nova reunião realizada com o Ministério da

Defesa (MD), houve a de6lnição de que os materiais necessários à obra some1lte

poderão adestrar à Comunidade após a abertura da via de acesso pelo Exército.

Desta forma, todos os levantamentos técnicos essenciais à execução das ações

estruturantes poderão ser iniciadas, bem como estabelecidos convênios,

contratos ou instrumentos legais necessários à execução das obras, porém. o

SEPROMI - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial
Avenida Manoel Dias da Silva. n' 2.177, Pituba, CEP: 41 830-000 Salvador-Bahia

Telefone:(7 1) 3 1 03-1400 www.igualdaderacial.ba.gov.br

alexm
Texto digitado
PGR-00126895/201



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDAOE RACIAL
GABINETEDA SECRETARIA

início das construções e demais obras somente poderão ocorrer, como acima

exposto, quando nãa formaisnecessária a passagem pela Vila Naval".

Conforme o texto acima transcrito, o Governo do Estado da Bahia ficou

impedido de adentrar o território da Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos com os

materiais necessários à obra por qualquer via de acesso que não as vias "alternativas" em

construção pelo Exército Brasileiro. É importante afirmar que, até presente data as obras

relacionadas à construção das vias "alternativas" pelo Exército ainda não foram

concluídas, inclusive, encontrando-se suspensas.

Deve-se registrar que, de igual forma, os procedimentos administrativos

relacionados à licitação para a contratação de empresas para a execução dos serviços

pactuados restaram prejudicados, uma vez que a confecção do Projeto Básico (art. 7e, 1, da

Lei 8.666/93), enquanto primeiro item sequencial estabelecido pela Lei de Licitações e

Contratos da Administração Pública, restou prejudicado pela impossibilidade de

atendimento ao elemento prazo de execução (art. 69, IX, da Lei 8.666/93). Não há como se

estabelecer o prazo de execução, quando seu termo inicial está atrelado a um evento

futuro sem perspectiva de consumação.

Vale fazer menção à reunião ocorrida em 13 de junho de 2017, na referida

Comunidade Tradicional, a qual contou com a participação de representações da

Secretaria Nacional de Articulação Social e da SEPROMI, para além de outros órgãos.

Nesta reunião, se condicionou a assinatura de um Termo de Acordo entre a

Comunidade de Rio dos Macacos, a União/Marinha do Brasil e o Governo do Estado da

Bahia/SEPROMI, onde a quase totalidade das cláusulas faziam menção tão somente aos

compromissos assumidos por esta última. Ocorre que, na ocasião (junho/2017) a

SEPROMI teria que consultar a Procuradoria Jurídica do Estado da Bahia sobre a

possibilidade de assinar o referido instrumento, o que foi não foi permitido em virtude de

o instrumento de acordo somente ter sido apresentado a esta Secretaria na manhã do dia

13/06/2017. Mais que isso. Neste período, a Lei Orçamentária Anual de 2018 não estava
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finalizada, o que impedia que a SEPROMI pudesse assumir qualquer compromisso que

impactariam no orçamento do ano subsequente. '

Em decorrência dessa Reunião do dia 13/06/2017, a SEPROMI foi oficiada

pelo Diretor do Departamento de Participação e Diálogos Sociais/SNAS, o Sr. João Mendes

da Rocha Neto, em 22/06/2017, por meio do Ofício-SEI n9 34/2017/DPDS/SNAS/SEGOV-

PR (documento anexo), solicitando informações acerca da "determinação sobre o projeto

enviado - construção das 80 unidades habitacionais, fornecimento de água para consumo

humano e produção e as duas unidades produtivas - para solicitação de autorização junto

ao Tribunal regional federal - la Região

Em resposta, a SEPROMI apresentou o Ofício GABSEC n9 0158/2017

(documento anexo), datado de 06/07/2017, oportunidade em que, reafirmou os

compromissos assumidos com a Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos, bem como

soX\c\tou do Governo Vedeta\ "um autorizo prévio, devidamente formalizado, assegurando

a entrada de materiais e insumos pelo acesso da Vila Naval, caso não seja viabilizado o

acesso pelas vias em construção pelo Exército devido à não finalização das obras da
estrada da camunÍdade /

Assim, apresentamos ao Mistério Público Federal as informações pactuadas

na Audiência Pública do dia 28/02/2018, ao tempo em que reforçamos a necessidade de

um autorizo prévio e formal do Governo Federal ou a conclusão do processo de titulação

da área para que possamos retomar as providências necessárias a implementação das

políticas públicas que visam à construção das unidades habitacionais, acesso à água e inclusão

produtiva na Comunidade Quilombola de Rio dos .

Isto postos, apresentamos os votos de distinta consideração e nos colocamos

à disposição para outras informações porventura necessárias.

Atenclosamente,

FABlpÃ ]iEIS

Seca'etái'ia de Pi'omoção da Igualdade Racial da Bacia
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ofício n' 5 -t /2t11 6-SNAS/S(}-PR

Brasília, 29 de agosto de 2016

A Se111 ora
F'ABRA Rl:lS

Sccrctária dc Promoção da Igualdade Racial do Ciovcrno do Estado da Bahia - SEl>RoNlr
/\vcnida PauJo VI. Edil'feio Reli)loilte fimpresariai. n'' 760 -- 3' anclm - Pituba
4 1 1 80-00] Salvador-BA

/\sstmto: Início dos procedimentos para a implemclitação das ações estmturanfcs na

(l;imunidade Quilombola Ria dos Nlacaeos.

Sc11hoia Sec:ctã!.i

(.onsíderanclo os trâiitítcs llecessários à implemeillação das }!ções estruhirailles na

('omtiilidadc Qullolnlloia Rio dcls Macílcos e êl sinalização, pcja Coinpaílhia de Desenvolvimento e

:'\ção Regional (C'Al{): da urgência cul dar início aos instrunlentüs técnicos e contratuais pata a

corTstruçào das casils- abastccimcrito de água e assistência técnica para a retbrida Comunidade.

inlt)dínamos quc podcin ser illiciados os procedimentos legais club gaiantiião a exectlção das obras. sob

pena dc [.ennos os recursos. d isponibi]iza(]üs pela SE})Rokil. dc\,olç iclüs ou nãc executados.

Cur)Irra-nos destacam tIMe: el l Ol;a luuilião realizada Gatil o Ministério clÉt DeHesêi

(bll.)), llouve a de6nição de que os nlatcriais necessários à obra soillenlc poderão adctlTlar à

C'omunidaclc apt\s a abcrlura da via dc acesso pelo Exércitcl. Desta foi'ma: todos os levantamentos

iécilic{ s essenciais à execução tias :!ções estou(ula1ltes podeMn scí iniciados, bem como estabelecidos

cnllventQS. co1ltratos ou ouu'os instiuinci1lcls legais necessários à execuçâcl das obras, porem. .o inicio

das c'oi\slruçõ« c dente;s atiras sornentc poderão oconcr, ço]nc] acima exposto. quarldo leão fbr mais

tlccess:iria í !)assagcin l)cl:i. Vila Ni:\:il!

e ido í?a Protocolo - SERROU!

:«!SJ.çS,/.3:h..Ü:.k;RECEBIDO NA
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3. ]Rt\)outl. ainda. que. par ora. as x'-isitas à (comunidade, dc técnicos c luncitlníirios

cilvcllvidos na iir t)iernciitaçãl} das açãcs. contido irão necessitando de autorização desta Secretaria dc

(.io\:crr o

4. (:fartos de corltü] mais ui]aa v'cz. com o apoio desta SE})]tONll. coloco-nlc à

clisjlosição pala esclarecimentos
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f /?
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A i.enciosalllente.
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Secretário Nazi($ai dc Articulação Social
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PRESIDÊNCIADAREPÚBLICA
Secretaria de Govemo

Secretaria Nacional de Articulação Social
Departamento de Participação e Diálogos Sociais

Palácio do Planalto - Anexo ll - Térreo - Ala A - sala 105
Bah'o Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP 70150-900

Telefone: 61-341 1-5865 -- e-mail: articulacaosocial@presidencia.gov.br

OHcio-SEI n' 34/20 1 7/DPDS/SNAS/SEGOV-pR

Brasília, 22 de junho de 2017

A Senhora

Fabya Reis
Secretária

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bacia
Av. Paulo VI, 760, Edf. Belmonte Empresarial, 3' andar - Pituba
CEP 41.810-001 - Salvador - Bahia

Assunto: Reunião com a Comunidade Remanescente de Quilombo Rio dos Macacos (Base
Naval de Aratu/BA)

Senhora Secretária,

1. Cumprimentando-o cordialmente, infomio à Vossa Senhoria que, no dia 13 de
junho de 2017, representantes deste Departamento estiveram em Salvador/BA para as tratativas
referente à apresentação de proposta de Acordo de Transação Judicial oferecida pela Marinha do

Brasil em relação à área da Comunidade Remanescente de Quilombo Rio dos Macacos (Base
Naval de Aratu), localizada no município de limões Filho/BA, em reunião previamente marcada
com a referida comunidade.

2.. Nesse contexto, anterionnente à reunião com a comunidade, os representantes do
Depalamento se reuniram com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial -- SEPROMI do
Govemo do Estado da Balia, a âm de conülmiar sua participação no Acordo, por ideia da
implementação de políticas públicas destinadas à comunidade. Na ocasião, se âueram presentes
também a Defensoria Pública da União - DPU e o Ministério Público Federal -- MPF 13' Ofício
de Tutela Coletiva.

3 Por ocasião da reunião, a SEPROMI manifestou a impossibilidade em manter o

22/n6/2n]7 1R



a'R - 0204893 - Ofício-SEI https ://sei-pr.presiaencia.gov. or/sei/connoiaaor.pnp ração'cloç Lunen

compromisso quanto à implementação das políticas públicas previstas na proposta de Acordo para
o ano de 2017, umâ vez que não haveria tempo hábil para a realização de contratos ainda no
corrente exercício Êmanceiro, tendo em vista que a área da comunidade, ainda encontra-se em fase

detitulação

4. Não obstante, a SEPROMI iiúormou ainda que, desde o ano de 2015, havia

previsão orçamentária de R$ 8 milhões de reais para a implementação das políticas públicas em
favor da comunidade, porém em face da não titulação da área, não fora possível aplicar tais
recursos. Apesar de não garantir a implementação das políticas públicas em favor da comunidade
neste ano de 2017, a Secretaria infomlou que envidaria todos os esforços para assegurar o citado

recurso no orçamento do ano de 2018.

5. Na sequência, os representantes deste ])epartamento compareceram a um encontro

com a comunidade, para deliberar sobre a possibilidade de Acordo de Transição Judicial com a
Marinha do Brasil. Estiveram presentes a SEPROMI, a DPU, o MPF, o Ministério Público
Estadual, a Defensoria Pública do Estado da Baba - DPE/BA, a Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos -- SEPPIR/MDH. e, a
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahãa - SJCDH/BA.

6. Durante a reunião, foi apresentada à comunidade a intenção de Acordo da Marinha

do Brasil, expressada nas condições desta instituição, como também foi informada da
impossibilidade da atuação da SEPROMI em assegurar as iniciativas que ficariam a cargo do
Govemo do Estado. da Bahia

7. Em face do exposto, a reunião restou infrutífera, uma vez que não houve avanço no
sentido de formalizar o Acordo entre a comunidade e a Marinha do Brasil, considerando que parte

substantiva das ações estruturantes já não mais estavam garantidas.

8. Neste sentido, gostaríamos de saber qual a detemlinação da SEPROMI quanto ao

prometo enviado -- construção das 80 unidades habitacionais, fornecimento de água para consumo
humano e produção e as duas unidades produtivas - para solicitação de autorização junto ao
Tribunal Regional Federal -- I' região.

9. Na oportunidade nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

JOÃOMENDESDAROClIANETO

®
Documento assinado eletronicamente por João Mendes da Rocha Neto; Diretor, em

22/06/2017, às 18:37, conforme horário oficial de Brasílía, com fundamento no art. 6g, $ 1g,
do

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 0204893 e
o código CRC 28C7326D no site:
httos://seÍ pr:n

id orgao aççsêg...ç$!g!:11e=Q
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Sdl\.üdcll'. í)6 dc iull)o dc 2017
0F'í( ]O (;.At]SE(. n' í) 58./20]

\í} Seniicl!

Jipão \,]ci!(]es {ia l il){1lu Neto

[)epallamento (ie ]'tiílicipação e í)lãlogcls Sociais
Sccic:talha \ a\=ioilal de A)tictilacão Social
Seciefalia (ic (}(}\e1110

1)!csidénclt} dl! República

,q.ss]]n to: !es})osga üo Ot'leio-S]!] n" 3+/201 7/1)pl)S,/SN.A.S/SE(;OV-pR

Pteziido Sctlt}(i)r {)irc or

(:'ulTlplillel)tantlo-o ccudialmente e em atenção ao alicia-SEt n'
42{1) 1 7.i)I'l)S'SNAS SEGOV-PR. que apresenta uma síntese da Reunião cona a Comunidade

Quilolnbola de Rio (tos Niacacos. a partir do olhar dos representantes da Secretaria Nacional dc
a.niculação Social da Presidência (tu República, e solicita da Secretaria de Promoção da
[gualdzide Rilcial do Esta(to da Ba]lia (SEPROMI) posicionamento anel'ca da "deter///fiação r/c/
qE])]{(.)\!! quülfo uo pro.lato enviado - cotlsn'tição dus 80 unidades hctbiiacionais
{)iilct-itn«ni{) de úgtla F)alu corisuillo hrEnaano e p)'oduç'ão e as duas unidades p)'odutivas - pulo
.íJli..ilutlã.l c uuíotizctção .junto ci(} T+ibtttlal Regiottat Feder'al - 1" Região'' . passarmos a tece\
s segtlintcs convide!'ações

ínicialillellte. cuin])re destaca que a SEPRONll foi convidada, pela Secretaria
Nacional de .,\ri.iculação Social da Presidência da República, a partir de uma provocação inicial
da Dcl'ensoria {'ublica da Llniào, para participar da reunião na Ct)munidade Quilonlbola de Rio
Gins b..í:àcacos. n\) dia 1 3 cie .junho (in carente ano, com a finalidade de acompanhar proposta de
lcotdo entre Quiloilll)alas e a t7niào. Destaque-se ainda que. conforme histórico de e-maias
anexo. tt Sita)RO?ü{ sei'ia consultadct $e it {egraria ou não o açor(!o. todavia essa constllta nãa
ocoijc'u ::li3tes do dia 1 3 dejunho, impossibilitando uma manifestação das limitações da Sepromi
(luai[to a í.]zer parte do acordo. Nesse sentido. expusemos [tossas ponderações ao mesmo
tempo quc iolná\.? iras ciêrlci:a do !eor do acordo, ou sqa, no dia 13 de junho. horas antes (te
seguiin os l)ara a comunidade para apresenta-lo.

(1)utrossim. esse desconhecimento da minuta do acordo em tempo llábil.
impossibilitou tuna análise f)té't'ia da SEPROMll quanto as propostas que seriam aprcseiltadas à
comer)idade cuja responsabilidade de execução seria do Govemo do Estado. A SEPRON/ll
olasetvou que a n)ataria das Cláusulas \;elsítvam amei-ca de obrigações e/ou anões a serem
lloinadas poi il(is- O quc reforçaria a necessidade de ter! los sido comunicados antecipadamente
uma \ ez club a illaioi pare dias obrigações estavam no âmbito das políticas estaduais

.4\c. {(fit i]'i\ui]c\ \.T. n« 76f): Eci. Be]m.:.nLC Emprestei'ia]. 2' c 3" andares - Pituba ./ Salvador.'BA - CEP:41 8] 0-(]0i
e[etone: (T 1) 3 1 03- ] 4Í):3 sepromi@:sepromi.ba.go\ .bi -- XÀ'ww.igtlaldadel'axial-ba.gov.br
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à4eJ'ecc ainda tiestaque o htcl de que a SEPROMI, desde o ano de 2015, \enl
tei\tandc executar as Í)oliTlcas pactuadas com a (:imunidade, contudo. não obteve autorização
tlo <'iovcluo Federal paul adcntrar Q Teniiório onde está localizada a Comunidade. com fins à
ealizaçã{) das ot)ras. coi1]0iinc Oficio n" 57.20] 6-SN.AS/SG-PR. do qual, oportunamente. se

!i'ailscre\c o fl'echo a segui)

("unl!)re-nos destacar que, em no\:a reunião realizada com o Mlinistêl'io
(ia [)etbsa (bíD). }lcu\ e t! de]]nição de que os materiais necessários à

clbt'a somente poderão adenn-a! à Comunidade após a aba'tui'a dtt \:ia ({c
accss{) pelo E.xército. Desta íbmla, todos os levantamentos técnicos

essenciais à execução das ações esuuNrantes poderão ser iniciados. bem
mn Q es abelecidos convénios, contratos ou instrumentos legais
necessário\s à execução das orlas. porém. o início das construções e
delllais ol)ras somente poderão ocorrer, como acima exposto. quando
não f'oi mais necessária a passagem pela Vila Nasal"

Sc thz necessáho expllcai que os estudos prévios foram realizados na
C'omu11idade. a exemplo de t-etiíada de pontos georreíêrenciados para a construçãc} de casas.
(oníecção dos })}oyetos arquÍEetÓnicos das mesmas c estudo de viabilidade para acesso, a àgua.
[)oiénl. }is etapas ]icitrlt(árias iestarz\m prqudicadas. uma vez que, para a realização das mesmas
sc {al' nccessálio apontei o período de execução das obras e serviços, Q que ãlcou in\.íabijizado
peia iiuprcvisihi[idade dc término (]as vias de acesso.

\ hisioricização clo pi'clcesso é feita cona a finalidade de reafirmar o compromisso
c os estllrços quc o (lio\:enlü (to Estado da Balia. por meio da SEPROMI. tcm enapenhado em
prol dt} cumprimento da missão dc ])roteger os direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais.
neste caso esf)eciílco. (la Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos. Estes compromissos
im))licat'anl na resina orçamemária de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para honrar com
as Í)alíticas pactucadas com a comunidade no ano de 21)1 5 c a manutenção deste urçanlenio nos
:anos de 201(} e 20i?

A ilnpclssibilidade de concordância com os tei'mos dc acordo proptlsto na reunião
do dia 13 06,:2017: dar-sc dií tc da in\:habilidade de garantia de recursos orçamentários para
2018. consitleraílda que o (}ox''erro do Estado ainda está em fase de formulação de sua Lel
orçanlcntária .\nua!: alé3n da necessidade de subnletcreillos os termos do acordo à consulta da
í)rotura(]oiia Geral do Estüdcl o que 11ão pode ocorrer pois caldo relatado acima tivemos
col hcc)mento dos tempos tlUF8HTC a reunião . Estas situações que tlzeram com que este Orgão
nãt} ilutorizasse sua pai'ticipação no instiuíncnto dc pactuação. Contudo, não ciltendemos isto
orllo ot)ice à íi)emulação do :acordo. uma vcz que o F-sti\do da Bahia não faz pane do processo

.judia\al (]ue f\Bufa entre comunidade e marinha do Biasil, o que não inviabilizaria que a Lrnião
!irnlasse con )iomisso piora a garantia do Território com a Comunidade interessada. ressal'ç'ada a
[iber(}ilde de conseníiiucnto das partes.

Feitas a$ considerações necessárias. iníbrmamos que a SEPROMI rea6u-ma todos
us colnprolrlissos assumidos comi a Conlunidadc Quilombola de Rio dos iXlacacos

:\qual'dan os do Governo Fe(lerítl. diante da não conclusão clo processo de titulação, !!n!
utorizc} })révio. devidamente foi'malizado, que {)odemos executar a construção das

à.\e]]icia Pfmio Xr{. ]l" 7fi(}. Ed. 13clrl oí {e En\presarial, 2" e 3" ai\d!!íes - Pituba . Saía adolí'B/\ - ( EP:4 1 8 i 0-(}(}
! eiefbne: (71 ) 3 103-1402 - sepromie@:sepromi.ba.go\.br -- www.igualdaderacial.ba.güv.hr . .,:q
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GA8}NeTEDÂ SECRETARIA

para que
terihanlos algurTla garantia que os tecuisos que
cxecutíldos

iicíter;.i-se club asseguraillos poi dois anos Q orçamento para atendimento deste
corTipromisso e por não ti\ erllos autorização pane implemerltação destas obras de lnõaestrutura e

neill a titular:ão fol efbti\'ada. Diante deste im})asse. não pudemos direcionai o apoio a outras
cornunidadc. ({iflcultado soblemal eira nosso planelai-nento das política de promoção da
l guarda(te dos })av'os ti'adicionais

íguaiinente. soiicilamos do Governo Federal um autorizo prévio.
de\ idamentc formalizado, üssegut'ando a entrada de materiais c insumos pelo de acesso
da Vila Naval. caso não sqa vinil)ilizado o acesso pelas vias em construção pelo Exército
deva(]o a dão 11ilaiização Lias oi)ras da estada da comunidade, o que se constitui cclrno elcnlento
deterlnirlante para a inlpleillentação das políticas pactuadas para o respectivo Território

qssJ111 diante do cx})testo, só existe a possibilidade de flgurarmos no mencionado
acordo. caso receb IRIas do (}ovemo [;cderai os autorizou acima solicitados. caso contrário
rrlanLemos nossa posição dc soJnenLe provisionai recursos após a tttulação.

Em tetlipo. nos colocamos à disposição para os alinhamentos que por\entura se
taça! 1 1 ecessãtíos

q.terici{)samen{

Fabva''lias
Secretâlria tie Promoção da Igualdade Racial

A\;enli]a ]} Lí]{) V], llç
f ei :tk)}le: (

?60. Ecl. BellHtnílíe Enlpiesnhaí, 2' e 3" aíldares - Pituba / Salvador/BA - CEP:4 1 8 10-00t

1) 3 ] t)3-1a02 scpromi(Éçseprotni.ba.go\ ,br - www.igualdaderacial.ba.gox;.br



ECT - EMP. ARAS. BE COR©lOS E TEUGR#O
A9: 8304441 - AC FI'fWA

SeVWOR

@PJ. . . , : 3«)283]6565127 Tel
}rs Est. : 00901]®

mMPROVArqTE BO alERTE

C] lente. . . , . . . . . . : SEC K PRÍ)]«]cÊO [jA l(iALOAÜ
CbjPJ/(:F'F. . . . . . . . . : 0857671190®158

Doc. Post. . . . . . . , ; 241764n9

Contrato. .. : %g12295520 cod. Adm. : 12137090
Cartão.,: 6435S353

flovlwnto.
Caixa.

Lançamento
%dal idade

]2>/07/2017 Hora.

$lK2 28 % $cul a.
D32 Atmdtütento
A natura" ÍD piquete.

15:25:16
80850804

1328415$68

O[SCRlaOQTÜ.
HÍEX {KilRATO> l

Va] a" do Por*teÍR$} . . : 43.09
Cep üestjno: 70150-900 <w)
%sc !'m{ {KG) . . . . . , : o.a38
f'eso Tarifado:......: o,038
08.jH'D. . . , . . . . . . : 0y1]2229102W

PREÇO(M)

43, 0%

PE- l m-S ES-S

TOT#. m ATDJDIMmTO(M; 43,09

Vai «' Dn} a"adc} Mc} sal lci todo(R$}
% cmo de ob.feto con vala
utilize o sa"viço adiç+ani de miar declnado

PE

ES

K

Prazo firn} de entrega em dÍa.s úteis
Ente'ega domicílíar - SiM/Nâo
Ente«la sábado - Siw'Pião.

Resta'irão & entrega - Sim/Mo

Para fins de contagem do Prazo de mtrHa
sábados,
corsíder~ados dias úteis
Pastagens ocorridas aos gabada

do, incas ê feriados não sâo

e f@iados
dwin90

Dia da Pastagem
consldKar a próximo dla (iti

A FATUMR

Remnhuo a prestação do(s) servjco($) acima
pmstado<s) . o<s) qual (is> pa9aNI mediante
aq'esmtacao cb futura. Os va} a«es constantes

deste caHPrwante poder'ao soft'er' va'cações de
aca'do çw as ct ãusu! as contratuais
Nwe:RG:
Ass. Respcmsãvel

SERÁ. F)ESTAIS: l)IREITm E KVERES-LE1 6538/78

Os Prazos de entrai poder'ão sair«' atrasos

VIA-ÜIWTE 9RA 7, 7. 07




