
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de cooperação técnica que entre si
celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS - MINAS GERAIS e o
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MINAS GERAIS - CAU/MG, visando à
implementação de ações conjuntas de
fiscalização no âmbito do Município de
MONTES CLAROS.

Celebram o presente TERMO, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Ruy
Adriano Borges Muniz, e de outro lado, o CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE MINAS GERAIS - a seguir denominado CAU/MG, criado pela Lei
12.378 de 31 de dezembro de 2010, com sede na Rua Paraíba, 966, 12º andar,
Funcionários, Belo Horizonte - MG, CNPJjMF n° 14.951.451/0001-19,
representado neste ato por seu Presidente, [oel Campolina, brasileiro,
divorciado, arquiteto e urbanista, inscrito no CAU-BR sob o nº. A1414-1,
residente e domiciliado no Município de Belo Horizonte, o qual reger-se-á pelas
cláusulas e condições que seguem:

Cláusula Primeira
- Do Dispositivo Legal -

1) O presente TERMO DE COOPERAÇÃO foi elaborado com base nas seguintes
justificativas:

1.1) Publicação da Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010 em especial o
parágrafo primeiro de referido dispositivo legal que dispõe que o CAU/BR e os
CAU/UF têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da
profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios
de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem assim pugnar
pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e do urbanismo;

1.2) A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências;

1.3) Necessidade de regularização fundiária e edilícia, bem como de todo e
qualquer serviço na área de arquitetura e urbanismo no Município de MONTES
CLAROS;
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Observância ao estabelecido no Plano Diretor Municipal, assim como a toda
legislação municipal de MONTES CLAROSvoltada aos parâmetros urbanísticos,
edilícios e posturas vigente.

Cláusula Segunda
- Do Objeto-

2) Constitui objeto deste termo o estabelecimento e manutenção de canais
informativos e mútua cooperação técnica entre os partícipes, quais sejam
CAU/MG e Prefeitura Municipal de MONTES CLAROS - MG, visando o
aprimoramento do exercício da arquitetura e urbanismo, bem como ações
conjuntas de fiscalização sobre os mesmos, no âmbito do Município de MONTES
CLAROS,consoante a legislação Federal e pertinentes.

Cláusula Terceira
- Das Diretrizes Gerais de Ação -

3) O CAU/MG e a Prefeitura Municipal de MONTES CLAROSutilizarão canais que
permitam ações integradas e participativas no que se refere aos interesses
mútuos de cada partícipe, especialmente estudos que viabilizem a utilização
recíproca de bancos de dados pertencentes a cada um deles, objetivando obter
recursos que possibilitem o aperfeiçoamento da fiscalização municipal, quanto
ao atendimento das posturas e normas tributárias/urbanísticas/construtivas, e
do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas cadastrados no CAU/MG.

Cláusula Quarta
- Do Suporte Tecnológico -

4) Os partícipes se comprometem quanto à reciprocidade de assessoria técnica
necessárias ao cumprimento do presente Termo de Cooperação, sem prejuízo
das respectivas atividades institucionais.

Cláusula Quinta
- Dos Compromissos Recíprocos -

5) Após concluídos os estudos e estabelecido consenso de como se viabilizarão
as competências de cada partícipe para atingir a finalidade comum, poderá ser
firmado convênio específico que detalhe as atribuições de cada um, na forma da
lei.

Cláusula Sexta
- Dos Recursos Financeiros -

6) O presente Termo não envolve a transferência de recursos públicos entre as
partes, cabendo a cada uma o custeio das despesas inerentes aos respectivos
compromissos aqui firmados. .-~ .....
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Cláusula Sétima
- Da Publicação -

7) As partes farão publicar o presente Termo em Diário Oficial, na forma de
extrato, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos subsequentes ao de sua
assinatura.

Cláusula Oitava
- Do Foro-

8) Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para
dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que
seja.

E,por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente Termo em (2) DUAS
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas identificadas, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais em juízo e fora dele.

Montes Claros, 16 de abril

Testemunhas:

---"-=-~~~c;,..<=-==-~-- CPF: 1)wtlrf] . tl(Í; -!-1:

2) Nome: ++-=-..:::.....c.~_-----,'--- CPF:ofJJ7otd/ ~Yb~
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MINAS GERAIS

EXTRATOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Espécie: Termo de CooperaçIo TicniCl que celebram entre

ii2.6;8.~=.3SM:'oicra~c~o:O::Ui;= de urb"-!~is~~
Minas Gerais, CNPJ 14,951.45110001·19. Objeto: Estabelecimento e
manutenção de canais informativos e mútua cooperação técnica entre
os participes, visando o aprimoramento do exercício da arquitetura c
urbanismo, bem como ações conjuntas de fiscalização sobre os mes-
mos, no âmbito do Município de Montes Claros, consoante a le-
gislação federal e pertinentes. Data assinatura: J 6/04nOI 4. Signa-
tários: Joel Campolina, Presidente do CAUIMO. e Adriano Borges
Muniz, Prefeito Municipal de Montes Claros. Não envolve a trans-
ferência de recursos públicos entre as partes.

Espécie: Tenno de Cooperação Técnica que celebram entre si a As-
sociação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba- AM-
VAP CNPI 21.236.948/0001-10 e o Conselho de Arquitetura de ur-
banismo de Minas Gerais, CNPJ 14.951.451/0001-19. Objeto: Es-
tabelecimento e manutenção de canais informativos e mútua coo-
peração técnica entre os partícipes, visando o aprimoramento do exer-
cício da arquitetura e urbanismo, bem como ações conjuntas de fis-
calização sobre os mesmos, no ãmbito dos Municípios associados,
consoante a legislaçiio federal e pertinentes. Data assinatura:

b;~~,;;'ll:~h~1~,a~~i~e~,:ld;~~~'J~~:;:'~~\~ed~ ~A~~~~i:
de recursos públicos entre as partes.

Espécie: Tenno de Cooperação Técnica que celebram entre si a Pre-
feitura Municipal de Uberlândia - MG CNPI 18.431.31210006-20 e o
Conselho de Arquitetura de urbanismo de Minas Gerais, CNP J
14.951.451/0001-19. Objeto: Estabelecimento e manutenção de canais
informativos e mútua cooperação técnica entre os participes, visando
o aprimoramento do exercício da arquitetura e urbanismo, bem como
afOcs conjuntas de fiscalização sobre os mesmos, no âmbito do Mu-
nicípio de Uberlândia, consoante a legislação federal e pertinentes.

~:tê:J~~,r~ ~1~~~:~h~t,a~~f:it:~u~~i:aII~~a'J,:~di~~
Não envolve a transferência de recursos públicos entre as partes.

EDITA). DE NOTIFICAÇÃO

Por estar a senhora Leslie Saffran, em local incerto e não
sabido, fica pelo presente edital notificada de que tem o prazo de 30
(trinta) dias, a partir da data desta publicação para apresentar recurso
na representação nO7794412013.

Belo Horizonte - MG, 2 de maio de 2014.
IOEL CAMPOLINA

Presidente do Conselho

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 1I0MOLOGAÇ.40
PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2014

o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas
Gerais - CAUIMG, por intermédio do pregoeiro designado e de seu
Presidente, toma público o resultado do Pregão em epígrafe, para a
eontratação de empresa para prestação de serviços para confeeçilo de
adesivos institucionais do CAUIMG que serão utilizados para iden-
tificar obras, conforme descrição contida no Termo de Referência
com seus anexos, que foi homologado e adjudicado, nos termos da
Lei 10.52012002, à Nininha Comunicação Visual Ltda. - ME, CNPJ
03.068.282/0001-57, declarada vencedora do certame, pelo valor de
RS 17.800,00 (dczessete mil e oitocentos reais), estando apta à con-
tratação. Belo Horizonte, 06 de maio de 2014.

Belo Horizonte - MO, 30 abril de 2014.
IOEL CAMPOLINA

Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 3/2014 - UASG 925048

N" Processo: 16399/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contrataçêo
de empresa especializada em serviços gráficos para impressão da
Revista do COFECON, de acordo com as especificações contidas
neste Edital e seus anexos, visando atender as necessidades do Con-
selho Federal de Economia. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
05/0512014 de 09hOO às 1Ih30 e de 14h às 17h30. Endereço: Ses,
Quadra 2, Bloco B. Sala SOl - Ed. Palaeio do Comercio Asa Sul -
BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 05/0512014 às
09hOO no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
27105n014 às 10hOOsite www.comprasnet.gov.br.

ULlAN DE SOUZA BARBOSA
Prcgocirn

Dias: 05/0512014 , 0610512014 E 0710512014
(SIDEC - 0210512014) 925048-02014-2014NE009999

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATOS 1)[ TERMO DE COOPERAÇÃO

PAD n°. 205n014. Concedente: Conselho Federal de Enfermagem -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasiliaIDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n". 47.217.146/0001-57,
representado por seu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, inscrito no CPF sob o n°. 293.568.223-87. Convenente:

~oo::~~ ~g~:aIA1~~f~~~tfv~ir~0 S~r~~t~o.S:~~os~laC?~I~~'f:'
AMES, Vitória-ES, CNPJ n°. 08.332.733/0001-35, representado por
seu Presidente, o Dr, Antonio José Coutinho de Jesus, inscrito no CPF
sob o n-. 682.226.967-34. Objeto: viebilizar a realização da campanha
publicitária da Semana da Enfennagem 2014. Valor do instrumento e
a ser transferido no exercício em curso: RS 79.000,00 (setenta e nove
mil reais). Dotaçêc Orçamentária: 3.2.10.07.02, programa de apoio
aos profissionais de Enfennagcm. Prazo de Vigência: 45 (quarenta e
cinco) dias. Data da Assinatura: 24/0412014. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho.

PAD nO. 13512014. Concedcnte: Conselho Federal de Enfennagem -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasilialDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPJ sob o n". 47.217.146/0001-57,

S:~:~~hdo~ f~crit~ ~:~~~n~~n~c~~02~3~~8~s;3a_I~~. ~~~~n~~~~
Conselho Regional de Enfermagem do Amapé - COREN/AP, com
sede na Av. Procópio Rola, n". 944, Bairro Central, CEP 68.900-081,
Macapá/AP, CNPl n". 00.593.411/0001-38, representado por seu Pre-
sidente, o Dr. Aurcliano Coelho Pires, inscrito no CPF sob o n".
621.736.932-04. Objeto: viabilizar a realização de eventos referentes
ao Mês da Enfermagem Amapaense. Valor do instrumento e a ser
transferido no exercício em curso: RS 159.140,00 (cento e cinquenta
e nove mil, cento e quarenta reais). Dotação Orçamentária:
3.2.10.07.02, programa de apoio aos profissionais de Enfermagem.
Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias. Data da Assinatura:
28/0412014. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho.

PAD n". 14712014. Concedente: Conselho Federal de Enferma~em -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasihaIDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n", 47.217.146/0001·57,
representado por seu Presidente Interino, Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, Inscrito no CPF sob o n°. 293.568.223-87. Convenente:
Conselho Regional de Enfennagem do Piaui - COREN-Pl, com sede
na Rua Magalhães Filho, 655, Centro, Teresina-Pl, CEP 64.001-350,
inscrito no CNPJ sob n°. 04.769.874/0001-69, representado, neste ato,
por sua Presidente Dr". Silvana Santiago da Rocha, inscrita no CPF

~il~~r ~\e2a~~;::/~~-~Z~~n~CJ~: ~~~~g~~ v;~~~d~ ~;;RtN~~~~
Valor do instrumento: RS 152.360,00 (cento e cinqucnte e dois mil,
trezentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02, Pro-
grama de apoio aos profissionais de enfennagem. Prazo de Vigência:
90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 30/0412014. Osvaldo Albu-
querque Sousa Filho.

PAD n°. 16012014. Concedente: Conselho Federal de EnfermaJ,em -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasíhaIDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n". 47.217.146/0001-57,
representado por scu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, inscrito no CPF sob o n". 293.568.223-87. Convenente:
Conselho Regional de Enfennagcm do Ceará - COREN/CE, com sede
na Rua Mário Mamede n", 609, bairro Fátima, FortalezalCE, inscrito
no CNPJ sob o n". 06.572.788/0001-97, representado por sua Pre-
sidente, a Dr". Celiane Maria Lopes Muniz, inscrita no CPF sob o n°.
241.322.683-49. Objeto: repasse de valores a fim de viabilizar a
realização de eventos referentes à Semana da Enfcrmagem Seminário
Administrativo do Sistema COFEN/Conselhos regionais. Valor do
instrumento e a ser transferido no exercício em curso: RS 292.990,50
(duzentos e noventa e dois mil, novecentos c noventa reais e cin-
quenta centavos). Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02, programa de
apoio aos profissionais de Enfermagem. prazo de Vigência: 60 (ses-
senta) dias. Data da Assinatura: 30/04/2014. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho.

PAD n°. 16612014. Concedente: Conselho Federal de Enfermagem -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasílialDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n·. 47.217.146/0001-57,
representado por seu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, inscrito no CPF sob o n". 293.568.223-87. Ccnvenente:
Conselho Regional de Enfermagem de Rondõnia - CORENIRO, eom
sede na Rua Marechal Dcodoro, n°. 2.621, Centro, Porto VelholRO,
CNPJ nO. 34.476.101/0001-55, representado por sua Presidente Em
Exercício, a Ora. Ana Paula Santos Cruz, inscrita no CPF sob o n".
340.890.982-20. Objeto: viebilizar a realização de eventos referentes
à XXU Semana da Enfermagem de Rcndônia. Valor do instrumento e
a ser transferido no exercício em curso: RS 290.906,55 (duzentos e
noventa mil, novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02, programa de apoio aos profis-

~ii=~iha~: ~f~r:i~ae:a:'1~~:;;0~~êO~~~ld!51~~~~u~ ~~:~
Filho.

PAD nO. 253120)4. Concedente: Conselho Federal de Enferma~em -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - SrasihafOF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPJ sob o nl. 47.217.146/0001-57,
representado por seu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, inscrito no CPF sob o nO.293.568.223-87. Convenente:
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - CORENIRR, com
sede na Rua Governador Aquilino Meta Duartc, n". 180 I, Bairro São
Francisco, Boa VistaIRR, CNP J n", 84.042.423/000 1-64, representado

por seu Presidente, o Dr. Gilvan 8rolini, inscrito no CPF sob o n°.
886.462.119-91. Objeto: viabilizar a realização de eventos referentes
à Semana da Enfermagem 2014. Valor do instrumento c a ser trens-
ferido no exercício em curso: RS 116.490,00 (cento e dezesseis mil,
quatrocentos e noventa reais). Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02,
programa de apoio aos profissionais de Enfennagem. Prazo de Vi-
gência: 45 (quarenta e Cinco) dias. Data da Assinatura: 30/04/2013.
Osvaldo Albuquerque Sousa Filho.

PAD n°. 26612014. Concedente: Conselho Federal de Enfermagem -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasílialDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n·. 47.217.146/0001-57,
representado por seu Presidente Interino, o Dr, Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, inscrito no CPF sob o n", 293.568.223-87. Convenente:
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - CORENIPE,
com sede na Rua Barão de São Sorja, n". 243, Bairro da Boa Vista,
RecifeIPE, CNPJ n°. 11.674.777/0001-58, representado por sua Pre-
sidente, a Ora. Simone Florentino Diniz, inscrita no CPF sob o n°.
086.724.368-65. Objeto: viabilizar a realização do evento denomi-
nado 751 Semana da Enfermagem. Valor do instrumento e a ser
transferido no exercício em curso: RS 299.532,19 (duzentos e noventa
e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).
Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02, programa de apoio aos profis-
sionais de Enfermagem. Prazo de VIgência: 45 (quarenta c cinco)
dias. Data da Assinatura: 30/0412014. Osvaldo Albuquerque Sousa
Filho.

PAD nO.030/2014. Concedentc: Conselho Federal de Enferma~em -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasihalOF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n", 47.217.146/0001-57,
represcntado por scu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, inscrito no CPF sob o n°. 293.568.223-87. Convenente:
Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN/AC, com sede
na Rua Floriano Peixoto, n°. 1.101, Centro, Rio Branco/AC, CNPJ n".
84.318.799/0001-59, representado por seu Presidente, o Or. José
Adailton Cruz Pereira, inscrito no CPF sob o n", 494.886.432~34.
Objeto: viabilizar a realização de eventos referentes à Semana da
Enfermagem 2014. Valor do instrumento e a ser transferido no exer-
cício em curso: RS 116.449,54 (cento e dezcsseis mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Dotação Or-
çamentária: 3.2.10.07.02, programa de apoio aos proftssionais de en-

~~m:A~~4.~~ar:o "l'~~~~~~~c(S~~~~taJilt:· Data da Assinatura:

PAD n°. 07512014. Concedcnte: Conselho Federal de Enfermaltcln -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Nortc . Brasíha/DF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPI sob o n", 47.217.146/0001-57,
representado por seu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, Inscrito no CPF sob o n". 293.568.223-87. Convenente:

~oo~s~~~~~:g~~~aIA1~~fd';"Õ'~~i~0 S~f~~~D.S:2:os~laC?~I~~~:
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sob o n", 682.226.967-34. Objeto: viabilizar a realização de eventos
referentes A Semana da Enfermagem. Valor do instrumento e a ser
transferido no exercício em eurso: RS 278.895,00 (duzentos e setenta
e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Dotação Orçamentária:
3.2.10.07.02, programa de apoio aos profissionais de Enfermagem.
Prazo de Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias. Data da Assinarura:
25/04/2014. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho.

PAD n°. 07712014. Concedente: Conselho Federal de Enferma~cm -
COFEN, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte - BrasíhaIDF,
CEP 70.736-550, inscrito no CNPJ sob o n·. 47.217.146/0001-57,
representado por seu Presidente Interino, o Dr. Osvaldo Albuquerque
Sousa Filho, Inscrito no CPF sob o nO.293.568.223-87. Convenente:

~d~s~l~oA~e~~~~~~ ~::~:d~~e~2desJr~~~;~~ Co~~r~~: P~i.
mas-TO, CNPI n·. 26.753.715/oool-ll9, representado por sua Prc-
sidcnte, a Ora. Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, inscrita no
CPF sob o nO. 45&.868.579-15. Objeto: viabilizar a realização de
eventos referentes A Semana da Enfermagem. Valor do instrumento e
a ser transferido no exercício em curso: RS 182.725,40 (cento e
oitenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta cen-
tavos). Dotação Orçamentária: 3.2.10.07.02, programa de apoio aos

~)~~!~~~~taddaE~~es~:~:' 2~~n~~4~iÕ~~~il~0411~~~~::'~~eCSc~~~
sa Filho.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

AVISO 1)[ CONVOCAÇÃO

O Presidente do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA -
CFM, no uso de suas atribuições lefcais e regimentais, mediante as

~71~bt~~~~~I::~sn:op;:i:12~2 Sdae~:~~~~Ilid~' ~~cn~dol~i~id~
janeiro de 2012 e considerando o Resultado Final publieado nas
pâginas 143, a 144, seção III do DOU, do dia 27 de junho de 2012,
TORNA PUBLICO E CONVOCA para apresentar a documentação
exigida no ITEM 4 do Edita! da Seleção Pública dentro de 30 dias a
contar da data desta publicação, no periodo de 8h às 18h, no Setor de
Pessoal (SEPES) do Conselho Federal de Medicina (CFM), situado
na SGAS 915 lote 72, Brasllia (DF), para tomar posse e entrar em

exercícioNÕMEo ter5~~íb~f,uin~ ÓR~XO!fx~vEgIDoR-uF I
CARGO - OCUPAÇÃO:

EMANUEL EREI\1LSON SILVA SOUZA / 2506860 SSP-
DF 1 Profissional de Serviços Técnico Especializado - Assistente
Administrativo.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.~,
pelo código 00032014050500280

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 2410812001, que institui a
lnfraestrurura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

http://www.comprasnet.gov.br..
http://www.comprasnet.gov.br.

