
PRESIDTNCIA DA REPfBLICA
SE,CRETARIA DE POLiAICAS PARA AS MIJI,HER.ES
Via Nl Lcste VI\t, P.vilhdo das Metas - Prac* dos Tr€s Poderes

Zona Civico Administrrtiv. - CEP: 70.15&qlt - Brtsilia - DF
Telefooe: (61) 3411-4202

Centr:al de AteDdimento i Mulher - Ligue lm

CONVEN|o QUE ENTRE SI CELEBRAII A
u |A0, POR II{TERIEDIO DA
SECRETARIA DE POL1TICAS PARA AS
MULHERES DA PRESIDCNCIA DA
REPOBL|CA, E A DEFENSORIA POBLICA
COU INIERVENICNCIA DO ESTADO DE
SERGIPE, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

coNvENlo N' 041/2012 - SPM/PR

PROCESSO N" 0036.0007 61 nO1 241

A UNIAO. POr iNTCTM€diO dA SECRETARJA DE POLffICAS PARA AS MULEERES
DA PRES6fNCTA DA REP(IBLTCA" inscrita no CNPJ sob o n'05.510.95&0001-46,

com sede na Via Nl Leste S,t\I, Pavilheo das Metas, Pra9a dos Tres Podetes - Zona Cfvico

Administmtiva, CEP: 70.150-908 - Brasilia - DF, doravante denominada CoNCEDENTE

neste ato r€prcsentada pela Mhislra de Estado Chefe da S€crctaria de Politicas para as

Mulheres di Presid€ncia da Reptblica, Senhora ELEONORA MEMCUCCI DE

oLIVEIRA brasileira, portadora do RG 7.849.4114 - SSP/SP' inscrita ro CPF sob o n"

f74.442.WG34, residente e domiciliada nesta Capital, nomeada Pelo Decreto de l0 de

fevereiro de 2012, publicado no Di6rio Oficial da Uni6o de l0 de fever€im de 2012, Edigeo

Esp€cial, sefeo 2, e a DEFENSORIA PilBtrCA DO ESTADO DE SERGTPE com

seie na Travessa Joeo Francisco de Silveira, n" ll5, Aracaju - SE CEP:49'010-360 '
inscrito no CNPJ sob o n" 13.128.798/002942, ne$e ato r€presentado pelo Senhor Sub-

d€fensor hiblico Geral, JF^9US JAIRO ALMEIDA DE LACERDA inscrito no cPF sob

o n" 023.841.36442, residerte la cidade de Alacaju - SE, doravante denominada

CONVf,NENTE, com a interveniencia do Estado de Sergipe, CNPJ n'13'128'?98/0001-

0l , rcste ato representado pelo Governador o Seohor MARCELO DEDA cIlAGAs
inscrito no CPF sob o n' 150.362.195-20, resolvern celebrar o pres€nte Convenio, de

acordo com as norlnaii contidats na Constituigeo, na Lei Complementar n" l0l, de 04 de

maio de 2000, na Lei n" 12.465, de 12 de agosto de 201l, na L€i n" 8 666, de 2l de junho

de 1993, e glas alterag6es, no que coubel, no D€creto f 93.872, & 23 de dezembro de

1986, no Deoreto no 6-170, de 25 de julho de 2007' bem como na Portaria tnterministerial,-\

tt!\ t'l\l-l -
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n' 507, de 24 de novembro de 2011, dos MinisEos de Escado do Planejarnento, Orgamento
e Cesteo, da Fazpnda e do Controle e da Transpa€nci4 e o constante no Processo em
epigrafe, mediante as Cliusulas e Condig6es seguintes:

CLAUSULA PRI EIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Convenio o apoio ao 'Ampliag{o d€ Cotrlolibceo da Rede de
Servigos de AleDdimetrto is Mulheies eE Situ.fio de ViolGDcia da Cidade de Aracaju
- SE", coaforme Plano de Trabalho aprovado, que pessa a fazer palte irrteg|ante do presente
Instrumento. independenle de sua transcrigeo.

CLAUSIJLA SEGUNDA _ DAS OBRIGACOES

I - DA CONCEDENTE

a) aprovar os prccedimentos tdc cos e operacionais necess.jrios d
execu9eo do objeto deste Convenio;

b) transferir os recursos financeios paaa execug5o deste ConvCnio na
forma do c.onog€rna de desembolso do Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade
financeira e as normas legais pertinentes;

c) orientaa, coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execugSo deste
Conv€nio dietamente ou por meio de outro 6rgio delegado;

d) pro.rogar'te offcio" a vig€ncia do Conv€nio quando houver a1€so na
liberagao dos r@u.sos a cargo da concedente, conforme consfa do Plano de Trabalho,
limitada a prorrogaqSo ao exalo periodo do atra.so verificado.

e) analisa! as prestag6es de contas pa.ciais e final dos recu$os da Uni6o
alocados ao Convdnio, bem como os da contrapattida, e os provenientes de rendifientos da
aplicagao no mercado financeiro;

f) dar ci€ncia da assinatura do conv€nio i Ass€mbl€ia Legislativa, na
forma do disposto no $ 2', do art. I16, da Lei n'8.666, de 1993;

g) disponibilizar na INTERNET informagoes contendo, no minimo, data
de assinatura do Conv€nio, nome do convenenle, objgto, valor libemdo, vig€ncia e a
classificagio funcional, programdlica e economica do respectivo cr€dito, na forma do
disposto na Lei de Diretrizes Orcamentdrias:

h) indicar ticnico para ac-ompanhamento e supervisao da execuqao do
pGsente convCdio. Por ocasieo das prestag6es de contas o referido ticnico emitire parecer
conclusivo acerca do atingimento do objeto pactuado.

T- DA COITVENE NTE:

/;\
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r) execut r direla ou indiretamente as atividades necess6rias d c4nsecugeo
do objeto a que alude este Conv€nio, observando os critdrios de qualidade tdcnica, os
pmzos e os custos previstos no Plano de Trabalho;

b) movimentar os r€cursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE,
inclusive a contiapartida do convenente, em conta especifica vinculada ao conv€nro;

c) contribuir com o valor estipulado na Cldusula Terceira, como
contrapartida, de acordo com o detalhamento constante do Plano de Trabalhoi

d) neo utilizr os recursos recebidos da CONCEDENTE, inclusive os
rendimentos de aplicagao no mercado financeiro, bem como os correspondentes d sua
contrapartida, em finalidade diversa da est belecida neste lnstturnento, ainda quc cm
cadter de emergencia;

e) promover as licitat6es para a c.rfratagSo de obras, servigos e aquisi€o
de maleriais de acordo com as norm,ls legais em vigor, ou apresentarjustificativa para a sua
disp€nsa ou inexigibilidade, com o rcsp@tivo emb.tsamento legal na forma da t,ei n
8.666t93:,

f) aprese[tar prestag6es de contas parciais e final dos recuGos alocados ao
convenio, inclusive dos provenientes de rendimentos de aplicageo financeira" nos prazos
estipulados no presente convenio:

g) apresentff relai6rios de execugSo fisico-financ€ira deste Convenio,
compativeis com a liberageo dos recusos fansferidos, e com a utilizageo da contrapartida,
assim como relat6rios tdcnicos sobre o andamento da obm ou servigos e a sua conclusio,
devidamente aprovada pelo 6rgeo fiscalizador delegado;

h) propiciar no local de realizagao do objeto, os m€ios e as candic-des
necessiirias pam que a CONCEDENTE possa realizar supervisdes;

i) responsabilizar-se por todos os encirgos de natueza trabalhista e
pr€videnciiiria decon€ntes dos recurms humanos utilizados pelo CONVENENTE, bem
como por todos os 6nus tribut6rios ou extraordin:irios que incidam sobrc o pres€nte
inst umento, ressalvados aqueles de naareza compulsori4 langados automaticamente pela
rede banairia arrecadador4.

D restituir d CONCEDENTE ou ao Tesouro Nacional, eventual saldo dos
recu6os, inclusive os rcndimentos da aplicateo filanceira, na data da conclusao ou
extingao do Convenio, na forma da Cl6usula Quinta deste lnstrumento;

k) assegurar o livre acesso de s€rvidores do Sistema de Contlole Iftemo e
Extemo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados diraa ou
indiretamente com o instrumento pactuado, bem como preslst a estes todas e quaisquer
informag6es solicitadas, quando em missao de fiscaliuqao ou auditoria;

l) manter registros, arquivos e controles cont beis especificos para os
dispCndios relativos ao presente Instrumento;

m) realizar as despesas para execugeo do objeto do convenio, expresso no
Plano de Trabalho, exclusivamente dentro do p€riodo de vigCncia do oonvenio;



u) manter registros, arquivos e controles cont6beis especlficos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscsis ou equivalentes, comprobal6rios das
despesas realizadas com rccusos do presente convenio;

o) pagar exclusivanente mediante crddito na conta bancdria de
titularidade dos fomec€dores e prestadores de servigos, conforme previsto na LDO.

p) Utilizar o logotipo dessa Secretaria nos produtos ou materiais
produzidos com r@ulsos de convCnios, como tam&m, fazer a dil'ulga96o da cenaal de

atendimento e mulher- ligue 180.

q) cumprir as determinagoes exaradas no disposto nos Artigos 2o a 6o da
IN SLTLMPOG n' 1/2010.

III- IX) INTERVENIENTE:

a) coasentir na realizageo do presente convenio;

b) acompanhar e fiscalizar a ex€cugeo do presente conv&rio;

c) responder solidariamente na prcstagao de contas do conv€nio.

CLAUSULA TERCEIRA_DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

Pa.ra a execugao do objeto deste Convenio, e$ao previstos recursos no montante de

109.{J6436 (c€nto e nov€ mil sess€nta e quatro reais e trinta e seis centavos), confome
abaixo especificado:

a) Recursos da CONCEDENTE

Corerao a conta de dota€o descentralizada no correnle exercicio, de cr6ditos aprovados
pela Lei n" 12.465, de 12108/201l, assim constituidos:

b) Recursos da CONI'ENENTE

Para a contrapartida foram previstos recursos no valor de R$ 11.03034 (onze mil trinta
reais e trinta e quatro centavos)-

PAR/IGRAFO PRIMEIRO - A liberagao dos recursos da parte da CONCEDENTE no
valor total de RjS 98.034,02 (noventa e oito mil trinra e quatro reais e dois centavos), far-se-
, em parcelr tnica, ap6s a publicagao do Convenio no Didrio Oficial da Uniao, coniorme
previsto no Plano de Trabalho aprovado, e ser3o mantidos em conta bancdr:ia especifica no
Banco do Brasil, ou em outa instituigao banci'r'ia cujo controle acion&io a Uniao detenha,

sendo p€rmitida sua movimentagao para o pagamento de despesss previstas no Plano de

Fortc d€
Recursos

Progrrma de
Tirbalho

PLBo
Itrtertro

Elemetrto
D€sD€sa

Valor
(Rr$)

EmFdro

0100 mtzmt2$M 333041 88.163.00 20 12N8800095
20t2220120004 443252 9.87 t.02 2012N8800096

0100 Vdor Total 9E 034.02
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Trabalho, devendo estes pagamentos ser realizados exclusivamente mediante cr6dito na
conta banc6ria de titularidade dos fomecedores e prestadores de servigos ou para aplicaggo
no mercado financeiro na forma estabelecida no panignfo segundo da presente clAusula,
devendo ser observado ainda:

a) os rendimentos aufe.idos nas aplicaq6es finalc€ims s€reo obrigatoriamente
aplicados na execugeo do objeto desle Instlumento e estilo sujeitos as mesmas condit6es de
prestageo de contas exigida para os recursos transferidos e;

b) as receitas oriundas do rendimento de aplicagio dos recu$os no mercado
financ€iro neo podereo ser computadas como cont Aartida da CONVENENTE.

PARTIGRAI'O SEGUNDO - Os recursos r.ansferidos pela parte da CONCEDENTE,
enquanto neo empregados na lmalidade do objao ora pactuado, s€rao obrigatoriamente
aplicados, obedecendo as seguintes regras:

a) em cademeta de poupanga de instituigao financ€ira oficial, se a previseo
de seu uso for igual ou superior a um m€s;

b) em fundo de apticageo financei€ de curto prazo, ou operagSo de mercado
aberto lastreada em titulo da divida piblica federal, quando sua utilizaqeo estiyer prevista
para prazos inferiores h6 um mCs.

CI,TIUSULA QUARTA _ DA LIBERACAO Dos REcURsos

A CONCEDENTE transferirS a CONVENENTE os r@u.sos previgos na Cleusula
Terceir4 em conta-corrente indicada no prcs€nte processo, onde s€.eo movimentados os
recursos, em obediencia ao cronograma de des€mbolso constant€ do Plano de Trabalho.

PARTIGRAI'O 6NICO - A libera€o das parcelas do Convenio serd suspensa atd a
corregeo das imFopriedades ocorridas, nos casos a seguir especificados:

a) quando neo tiver havido comprovateo da boa e regular aplicaqio da parcela
anteriormente r€cebida, na forma da legislagtro aplicrivel, inclusive mediante procedimentos
de fiscalizagao local, realizados periodicamente pela entidade ou 6rgeo CONCEDENTE
e/ou pelo drg6o competente do sistema de cont ole intemo da Administraeao Pdblica;

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicageo dos recursos, afasos
ndo jusificados no curnprime o das etapas ou fases programadas, pniticas atqtat6rias aos
principios fundamenrais de Administ€gao hiblica nas contt"tagoes e demais atos
praticados na execu9go do Convenio;

c) quando for descumprida, p€la COI.IVENENTE ou executor, qualquer
clausula ou cDndiQao do Convenio.

CLAUSULA QUTNTA - DA RESTITUICAO DOS RECTJRSOS

E obrigatdria a restituigAo pela CONVENENTE de eventuais saldos de recursos a
CONCEDENTE ou ao Tesouro Nacional. conforme o caso. na dala de sua concluseo ou na
exdnceo deste ConvCnio.

0
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PARACRAFO PRIMEIRO - Rescindido, denunciado, extinto ou concluido o objeto do
Convenio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os prcvenientes das Eceitas
obtidas das aplicagoes financeir"as realizadas, s€rao devolvidos a CONCEDENTE no prazo

imForrogAvel de 30 (tt'itrt ) dias do evento.

PARiGRAFO SEG{JNDO - A CONVENENTE deveni, aind4 restituir a

CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetadamente desde a data do

recebimenlo, acrescido dos juros legais, na forma da legislaqao aPlic6vel aos ddbitos para

com a Fazenda Nacional, nas seguintes hip6leses:

a)
b)

parciais ou final;
c)

quando neo for executado o objeto conveniado;
quando nao for apresentada, no paazo exigido, as pres696es de conras

ouando os recursos forem utiliudos em finalidade diversa da

estabelecida no Convenio.

PARTIGRAI'o TERCEIRo - A coNvENENTE ficant obrigado a recolher d conta da

CONCEDENTE o valor da crntrapartida pactuada de forma proporcional aos recursos

traosferidos previstos na celebi'aqao, independentemente da 6poca em que foram aportados
pelas partes.

PARaGRATO QUARTO A CONVENENTE ficani obrigado a recolher i conta da

CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicatao no merc3do financeiro,

reGrente ao periodo compreendido entre a liberatao do recuno e sua utilizageo' quando

nao comprovar o seu emprcgo na cods€cugao do objeto ainda que n5o tenha feito aplicaqeo.

CLAUSULA SEXTA _ DA ACAO PROMOCIONAL

Em qualquer agao promocional relacionada com o objeto do presente ConvCnio seft!
obrigatoriamente, destacada a participageo da CONCEDENTE5 observado o disposto no $

l" do arL 37 da Constituigao-

CI,]IUSULA St,TIMA - DA VIGfNCh

A vigCncia deste Convenio seni de 18 (dezoito) mes€s, a contar da dala de sua assinatuia-

CLAUSULA OITAVA _ DA ALTERACAO

Este convenio poderS se. alterado, bem como seu pmzo de vigencia prorrogado, observado

o limite previsto na legishgeo vigente, por meio de Termo Aditivo, de comum acordo entre

as pafies, desde que treo haja mudsnga do objeto ou alterageo dls metas e que a

solcirrgao sej. feita por escrito e dtda i eDtredr na SPM, no Prtzo miDiEo de 30

(trintr) dias atrt€s do l6rmitro de sua vigencia.

PARTiGRAFO UNICO Excepcionalrnente, rnediante justificativa a CONVENENTE
podeni solicitar a refomuhgao do Plano de Trabalho, qoando se tratar alreDas de

alter&€o da prograoagSo de execngio, que ser6 previamente apreciada pela irea t6cnica

0
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e submetida A aprova+ao da autoridade oompetente da CONCEDENTE, Iica vedrda,
por6m, a mudrDca do objeto ou das Detr& aindr que porcial, mesmo que nio haja
alt€rsfAo ds classilicagao ecoo6Eica dr d€sp€s..

CLAUSIJLA NONA _ Do CONTR0LE E FISCALIZACAO

E assegurado a CONCEDENTE e prenogativa de conservtu a autoridade normativa e de

exerce. o contole e a fiscalizagao sobre a execugao do objeto deste Convenio.

PARiGRAFO UI{ICO - Fica facultado a CONCEDENTE assumir a execuQao do

Conv€nio, no caso de paralisagio ou de fato relevante que venha a oconer, de modo a

evitar a descontinuidade da consecucSo do objeto.

cLAusuLA DEomA - DA Aour.slgAo D€ BEI{S E coirrRATAeAo DE sa\t@s

Na cont ataqio de bens e servigos comuns a CONVENENTE deveni observar as

disposiq-oes contidas na Portaria Interministe.ial n" 507, de 24 de novembro de 2011, e
demais normas correlatas.

CI-AUSULA D€CIUA PRIMEIRA - DA FORIUIA DE AFERI9AO DA COI{TRAPART]DA

A Contrapartida apr€s€ntada trata-se de conrapartida financeir4 sendo os valores

informados aferidos de acordo com preS4s praticados no mercado.

CLAUSULA DfCIMA SEGUNDA _ DA !'EDACAO DE DESPESAS

Seo vedadas as despesas, e conta dos recursos do presente Conv€nio, porventuia realizadas
com finalidade diveNa do estabelecido neste lnstrumento, ainda que em cmrfuer de

emergenci4 com posterior cobertura, e esp€cialmente paia:

a) oobrir despesas a titulo de taxa de administrag5o, de pessoal a qualquer
tltulo, exceto de servieos de terceiros, diretamente vinculados d execugeo do objeto do

Convenio;
b) realizar desp€sas em dala anterior ou posterior a vigencia deste

Instrumento, ou atibuirlhes efeitos fi nanceiros retoativos;
c) efetivar despesas com taxas banc.irias, mullas, juros ou corregeo

monetiiri4 inclusive de pagamentos ou rccolhimentos fora do prazo;
d) efetuar pagamento, a qualquer tftulo, a s€ruidor ou empregado piblico,

integrante de quadro de p€ssoal de 6rgao ou entidade plblica da adminisFatSo dirsra ou
indilet€, por servigo de consultoria ou assistCncia tdcdca;

e) aplicagio dos rccusos em mercado financeiro, em desacordo com os

critdrios previstos no Panigrafo Segundo da Clausula Terceira;

\ realbar despesas com publicidade - salvo as de careter educativo,
informativo ou de orienta€o social, das quais neo conslem nomes, simbolos ou imagens
que @racterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores priblicos.

0
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PREsTAcAo DE coNTAS

A l,resta€o de Co as Final deveni ser apr€sentada a CONCEDENTE no pmzo m6ximo de 30
(trinta) dias contados do tirrnino da vigencia do Conv€nio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A k€stagao de
Ponrda lnrerministerial no 50?, de 24 de
CONCEDENTE, documentos e informaq6es
seguintes d@unentos:

Contas Final obcervani as nomus emanadas da
novembro de 2011. demais orientacoes da

apresentadas pela CONVENENTE, alern dos

a) relat6do de Cumprimenro do Objero;
b) declara9ao de realizagao dos objetivos a que se propmha o Instumento;
c) relagao de bens adquiridos, produzidod ou construidos, quando for o caso,
d) a relaQao de treiDados e capacitados, quando for o caso;
e) a relagao dos servigos prestados, quando for o caso;
D comprovante de recolhimedo do saldo dos r€cursos, quando houvei e
g) termo de compromisso por meio do qual a CON\ENENTE seni obrigado

a manter documenlos relacionados ao ConvCnio, nos termos do $ 30 do srl 3o da Portaria
Interministerial n" 507, de 24 de novembro d€ 20 I L

PARAGRAFO SEGUI\'DO - A nao apreseftagao da hesta€o de Contas no prazo estipuladq
bem como o inadimplemento de quaisquer cuusulas ou condig6es deste Instrurnenlq acarretani a
suspensao das parcelas vircendas previslas no Cronogaama de Desembolso, ate o cumprimento da
obrigagao e/ou devolugao dos reclrsos pela CONVENENTE, acr€scidos de juos e corregao
moneliri4 a panir da data de seu.ecebimentq na forma est .bele€ida em L€i.

cLAusur,A DECIMA eUARTA - DA RxsclsAo E DA DENrlNcrA

Esre Convenio podeii ser rescindido, automatic€mentq independente de formalizaCao de
Instrumento, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cli.6ulas, especialrnente quando
const ladas as seguintes sitMcoes:

a) utili"aEeo dos recursos em desacordo com o Plano de Tiaballb;
b) aplicaqao do6 recrrsos no merqrdo finaDceiro, em desacordo com o disposto na

Cldusula Terceir4
c) faha de apr€s€ffatAo dos Relat6rios de Execu€o Tecnica e Fisico-Firanceira

aprovados pelo 6rgao com dclegagao para tal e das hestag6€s de Contas Parciais e Final, nos
Prazos estabele€idos.

PAR/iGRAFO UI{ICO - Oconendo a denlincia ou qualquer das hipoteses que implique ern
rescisno deste Convenio ficam os paiicipes respon*iveis pelas obrigage€s decorrerrtes do prdzo em
que tenha vigido este Instrumentq crediiandclhes, igualmentq os bdreficios adquiddos no mesmo
P€riodo.

CLAUSUI.A DECIMA QUINTA _ DAIS DfvIDAs

As dtvidas suscitadas na execugao deste Conv€nio serao dirimidls pela CONCEDENTE.



CLAUSI]LA DfCIMA SEXTA _ DAS COMT,INICACOES E RECISTROS DE
OCORRENCIAS

Todas as comunicagoes reladvas ao presente Conv€nio sereo consideradas como regularrnente

feitas se entregues ou enviadas por oficio, cana protocoiad4 telegrarna ou correio eletr6nico.

PAR{GRAFO PRIMEIRO - As commicagoes dirigidas a CONCEDENTE deverao ser entregues
no seguine endere9o: Secrelana de Politicas pala as Mulheres, da Presidencia da Repfblic4 ViaNl
Leste S/N, Pavilhao das Metas, Praca dos T€s Poderes - Trna Civico Administrativ4 CEP:
70.150-908 - Bmsilia- DF.

PAR/IGRAFO SEGUNDO - As comunicagoes dirigidas ao CONVENENTE Travessa Joao

Francisco de Silveira, n" I 15, Aracaju - SE, CEP:49.010-360 .

CLAUSULA DfCIMA SETtrVTA _ DA PUBLICACAO

A publicagao do presente Instumento sere efetuada em exualo, no Didrio Oficial da Uniao
no prazo de atd 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura nos termos da Legislagao em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

Para dirimir os conflitos decorrentes deste Conv€nio fica el€ito o foro do Supremo Tribunal
Federal, com renincia expressa de qualquer outro.

E, para validade do que pclas panes foi pactuado, firma-se este Instrumenro em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo assinadas, pala que surta seus efeitos
iuridicos e leeais.

ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA
MtNrsrRA DE EsrADo CIIIE

SECRETARIA DE PoLiTIcAs pAaA AS MULHERES

Brasilia-DF, 02 dejulho de 2012

MARCELO DEDA CHAGAS

GovERNADoR Do ESTADo DE SERGIPE

ExERCiclo

PRTSDENCL{ DA REPUBUCA

JESUS

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:


