MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
GREPO JOSE BONIFACIO E PRESIDENTE ERNESTO GEISEL

TERMO DE CESSAO DE USO A TITULO
GRATUITO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO
SISTEMA DE PROTEQAO DA AMAZONIA CENSIPAM- DO MINISTERIO DA DEFESA E O
6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES (6° GMF)

Processo n° 60090.000625/2018-79
Termo de Cessao de Uso n° 01/CENSIPAM/2019

O 6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES (6° GMF), UG: 160479,
Organizagao Militar do Comando do Exercito, integrante do Ministerio da Defesa, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 09.520.106/0001-86, doravante denominado CEDENTE, com sede
em Formosa-GO, sito a Rodovia BR 020, Km 7, s/n, Zona Rural, CEP - 73.801-425, neste
ato representado pelo senhor Tenente Coronel ELSON LYRA LEAL, inscrito no CPF/MF
sob o n° 168.620.458-22, portador da Carteira de Identidade n° 118.269.033-7 (MD/EB),
nomeado pela Portaria n° 642, de 9 de junho de 2016, do Comandante do Exercito,
publicada na SeQao 2 do DOU de 10 de junho de 2016, residente e domiciliado em FormosaGO, e o CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA
AMAZONIA - CENSIPAM, UG 110511 - Orgao especifico singular do MINISTERIO DA
DEFESA - MD, com sede em Brasilia-DF, no Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 3, Bloco
K, CEP: 70.610-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.129.796/0001-26, doravante
denominado CESSIONARIO, representado neste ato pelo senhor ROGERIO GUEDES
SOARES, Diretor-Geral do CENSIPAM, nomeado pela Portaria n° 186, de 07 de maio de
2009, publicada no DOU n° 86, de 8 de maio de 2009, e da competencia advinda do inciso
X, Art. 46 do Decreto n° 8.978, de 01 de fevereiro de 2017, publicado no DOU ri° 24, de 02
de fevereiro de 2017, portador da Carteira de Identidade n° 1.027.310.761 (SJS/RS),
CPF/MF n° 554.988.250-72, residente e domiciliado em Brasilia-DF, celebram o presente
TERMO DE CESSAO DE USO, sob o regime de mutua cooperate, mediante as clausulas
e conduces seguintes:
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CLAUSULA PRIME1RA - DO OBJETO
0 presente TERMO tern por objeto transferir ao CESSIONARIO o direito de uso do imovel
e as responsabilidades afetas a sua manutengao e conservagao, por meio de Cessao de Uso
Gratuita, de parte do terreno localizado no Campo de Instrugao de Fonnosa (GIF), de area de
1400.00 nr, conforme Plano de Trabalho, anexo, memorial descntivo e Laudo de Vistoria
existentes nos autos, que integram o presente instrumento para todos os efeitos,
pennanecendo o dommio e a posse indireta do bem com o CEDENTE.
SUBCLAUSULA UNICA - O CESSIONARIO utilizara o terreno para a instalagao de uma
antena multisatelital de observagao da Terra e demais equipamentos acessorios para rastreio
e gravagao de dados brutos, objetivando atender as necessidades de monitoramento
territorial e ambiental do territorio nacional e aguas jurisdicionais.
CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E ADMINISTRA^AO
O CEDENTE entrega neste ato o terreno descrito na CLAUSULA PRIMEIRA livre e
desembaragado de quaisquer onus judiciais e extrajudiciais, mediante assinatura deste
TERMO que Integra este instrumento, independente de transcrigao.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DO ADITAMENTO
A presente Cessao de Uso tera vigencia de 5 (cinco) anos a paitir da data da assinatura e podera ser
proiTogada e alterada mediante termos aditivos, d.esde que nao ocorra alteragao do objeto, ate o
limite de 40 (quarenta) anos.
CLAUSULA QUARTA- DAS RESPONSABILIDADES
4.1-0 CEDENTE compromete-se a:
4.1.1 - indicar, formalmente, seu representante nos entendimentos fonuais entre as
Instituigoes, sempre que necessario;
4.1.2 - entregar o terreno em perfeito estado de uso e conservagao;
4.1.3 - fornecer as informagoes e documentos necessaries para a perfeita e completa
utilizagao do terreno considerando a legislagao ambiental, patrimonial, e de uso do solo
especificado na Subclausula Unica deste Tenno, em conformidade com as nonnas dos
respectivos orgaos de flscalizagao; e
4.1.4 - comunicar ao CESSIONARIO quaisquer ameagas que venha a ter conhecimento que
possa vir a ocorrer contra os equipamentos instalados;
4.1.5 - autorizar o acesso ao Campo de Instrugao de Formosa (GIF) aos servidores do
CENSIPAM e de representantes das empresas contratadas, visando o cumprimento do
cronograma de instalagao, operagao e manutengao da antena principal, mediante
apresentagao oportuna dos nomes e documentos.
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4.2 - O CESSIONARIO compromete-se a:
4.2.1 - indicar, formalmente, seu representante nos entendimentos fonnais entre as
Instituigoes, sempre que necessario;
4.2.2 - utilizar o terreno cedido e demais areas contiguas em conformidade com as normas e
procedimentos intemos do CEDENTE, ressalvadas a utilizagao, que, por disposi^ao legal ou
questao de seguran9a, previamente comunicada a CEDENTE, esteja impossibilitado do
resguarde de faze-lo;
4.2.3 - utilizar a area cedida exclusivamente para a fmalidade a que se propoe, nao podendo
ceder o uso do bem, mediante aluguel, subcontrato, arrendamento ou qualquer outra forma,
assumindo, desde ja, toda a responsabilidade de carater administrativo, civil e penal,
decorrente de ato contrario a presente determinagao. Caso venha a se dar destina9§o diversa
da prevista no presente termo, ao imovel, a cessao sera tornada nula, e o bem reverter-se-a a
parte cedente.
4.2.4 - responsabilizar-se, sem onus ao CEDENTE, pelos gastos com os bens e serv^os que
venham a ser instalados para funcionamento da antena e seus equipamentos;
4.2.5 - manter o terreno com cercadura e limpo;
4.2.6 - zelar pela seguran9a e a guarda patrimonial da Antena e seus componentes e demais
instances preexistentes;
4.2.7 - instalar equipamentos de vigilancia patrimonial da Antena e seus componentes e
demais instances preexistentes;
4.2.8 - manter em boas conduces e franquear a Administra9ao do 6° GMF, o acesso as
instances quando solicitado;
4.2.9 - a instala9ao devera trazer como contrapartida para o 6° GMF acesso a internet por
meio da rede de transmissao de dados da esta9ao, devendo o CENSIPAM deixar claro os
horarios em que esse link de dados sera limitado;
4.2.10 - a taxa de transmissao maxima de dados a ser disponibilizada para o 6° GMF deve
ser identica a contratada pelo CENSIPAM para transmissao dos dados baixados dos
satelites, devendo ser garantido ao 6° GMF um minimo de 20% dessa taxa nos horarios de
limita9ao;
4.2.11- o Acordo de Nivel de Servi90 (ANS) do link a ser utilizado pelo 6° GMF devera ser
identico ao contratado pelo CENSIPAM para transmissao dos dados baixados de satelites
4.2.12 - o custeio do estabelecimento desse link de dados e o da sua manuten9ao e
continuidade de servi90 devera ser exclusivamente do CENSIPAM;
4.2.13 - definir claramente os horarios e demais conduces nos quais devem ser observados
os criterios de "silencio radio" pelo Exercito em exercicios, a fim de nao interferir na
recep9ao dos dados dos satelites;
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4.2.14 - as partes devem estabelecer canais diretos de coordenagao entre o Oficial de
Comunicagao do 6° GMF com o CENSIPAM, a fun de dirimir duvidas e garantir a nao
ocorrencia de interferencias mutuas;
4.2.15 - deverao ser franqueados dados de observagao da terra disponiveis nos bancos do
CENSIPAM ao Exercito Brasileiro; e
4.2.16 - em caso de conflito insuperavel entre as operagdes da antena e os exerdcios/instrugdes
militares, a prioridade e das atividades militares do Campo de Instrugao, cuja coordenagao entre as
partes e do comandante do 6° GMF.

SUBCLAUSULA UNICA - 0 CESSIONARIO ficara responsavel pela integridade fisica
dos equipamentos instalados, e responsavel, tambem, em caso de ocorrencia de qualquer
dano, furto, e no caso de danos provocados por fenomenos adversos originado pela natureza
(tempestades, raios, terremotos e outros) que venham causar prejuizos.
CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO
A cessao sera tornada nula, independentemente de ato especial, se ao imovel vier a ser dada
aplicagao diversa da prevista no presente Termo de Cessao de Uso.

CLAUSULA SEXTA - DA DENUNCIA
Na possibilidade do CESSIONARIO ou o CEDENTE denunciar a presente Cessao,
interrompendo sua vontade em manter o presente termo, este fara, formalmente, e o
CESSIONARIO fara a devolugao do espago (terreno) ocupado em perfeitas condigoes, tal
qual recebeu.
CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICAQAO
O CENSIPAM providenciara, as suas expensas, publicagao no Diario Oficial da Uniao, do
extrato do presente instrumento, no prazo e na forma do paragrafo unico do art. 61 da Lei no
8.666, de 1993.
CLAUSULA OITAVA - DO CUSTEIO DAS DESPESAS
O CEDENTE e o CESSIONARIO deverao custear suas proprias despesas oriundas das
responsabilidades atribuldas a cada Participe neste Termo. Eventuais desembolsos deverao
estar em consonancia com a legislagao orgamentaria e declarada pela autoridade competente.
CLAUSULA NONA - DA CONCILIACAO E DO FORO
Os participes comprometem-se a submeter eventuais controversias, decorrentes do presente
ajuste, a tentativa de conciliagao perante a Camara de Conciliagao e Arbitragem da
Administragao Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da Uniao, nos tennos do art. 11 da
Medida Provisoria no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I
ao Decreto no 7.392, de 13 de dezembro de2010. Nao logrando exito a conciliagao, sera
competente para dirimir as questoes decorrentes deste Termo, o foro da Justiga Federal,
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Segao Judiciaria do Distrito Federal, por forga do inciso I do art. 109 da Constituigao
Federal.
CLAUSULA DEC1MA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Os participes ainda se submetem as seguintes disposigoes:
10.1 - Os vinculos juridicos, de qualquer natureza, assumidos isoladamente pelos participes
sao de exclusiva responsabilidade do ente que o tiver adotado, nao se comunicando a
qualquer titulo, sob qualquer pretexto ou fundamento.
10.2- Cada participe responsabiliza-se pelas agoes ou omissoes praticadas por sens agentes
na execugao do objeto do presente Termo, obrigando-se a reparar os danos porventura
causados ao outro ou a terceiros.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes declaram aceitar todas as disposigoes aqui
estabelecidas, assinando eletronicamente presente TERMO DE CESSAO DE USO no
Sistema Eletronico de Informagoes (SEI) do Govemo Federal.

Brasilia-DF, 09 de Janeiro de 2019
A

Pelo Censipa

A

Rogc dl) Gu ides Sojares
Diretoi -Geral
CPF: 554.S 88.250-72
Cl: 1.(27.310 761 - SJS/RS

Pelo 6° GIvJF:
V

\

Ison Lyra Leal
Ten Cel Comandante
CPF: 168.620.458-22
Cl: 118.269.033-7-MD/EB
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
GRUPO JOSE BONIFACIO E PRESIDENTE ERNESTO GE1SEL

PLANO DE TRABALHO - PT N° 1/ 2019 - DITEC
(anexo ao Termo de Cessao de Uso n° 01/Censipam/2019 - Processo Administrative n° 60090.000625/2018-79)
1.

NOME DO PROJETO

1.1.

Sitio da Antena de 11,3 metros do SipamSAR.

2.

QUALIFICACAO DO CEDENTE

CEDENTE: 6° Grupo de Misseis e Foguetes - 6° GMF
LG: 160479
CNPJ: 09.520.106/0001-86
ENDERECO: Rodovia BR 020, Km 7, s/n - Zona Rural - Formosa - GO - CEP 73.801-425
TELEFONE: (61)3642-9600
DIRIGENTE: Tenente Coronel Elson Lyra Leal
CARGO: Comandante
ATO DE NOMEA£AO: Portaria n° 642, de 9 dejunho de 2016, do Comandante do Exercito, publicada na Seipao 2 do
DOU de 10 dejunho de 2016
CI/EM1SSOR: 118 269.033-7 - MD/EB
CPF: 168.620.458-22.
TELEFONE: (61)3642-9610
AREA ENVOLVIDA Comando
TITULAR: Tenente Coronel Elson Lyra Leal
CARGO: Comandante
ATO DE NOMEACAO: Portaria n° 642, de 9 dejunho de 2016, do Comandante do Exercito, publicada na Sei^ao 2 do
DOU de 10 dejunho de 2016
CI/EMISSOR: 118.269.033-7 - MD/EB
CPF: 168.620.458-22
TELEFONE: (61)3642-9610
QUALIFICACAO DO CESSIONArIO

3.

CESSIONARIO: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote^ao da Amazonia - Censipam
UG: 110511
CNPJ 07.129.796/0001-26
ENDERECO: SPO - Area 05 - Quadra 03 - Bloco K - Asa Sul - Brasilia/DF - CEP 70.610-200
TELEFONE: (61) 3214-0204
DIRIGENTE: Rogerio Guedes Soares
CARGO: Diretor-Geral
ATO DE NOMEAQAO: Portaria n.° 2/Casa Civil, de 2 de janeiro de 2009, publicada no DOU n° 86, de 8 de maio de
2009
CI/EMISSOR: 1.027.310.761 - SJS/RS
CPF: 554.988.250-72
Anexo ao Termo de Cessao de Uso n° 01/Censipam/2019 - Processo Administrative n° 60090.000625/2018-79

TELEFONE: (61) 3214-0202
A'REA ENVOLVIDA: Diretoria de Administrate e Finangas - D1RAF
TITULAR: Gen Luiz Felipe Linhares Gomes
CARGO: Diretor de Administrate e Finant^as
ATO DE NOMEACAO: Portaria n° 521/CCPR, publicada no D.O.U. n° 93 de 17/05/2017
CI/EM1SSOR 020.936.542-8 - EB/MD
CPF: 499.173.237-91
TELEFONE: (61) 3214-0237
4.

OBJETO

4.1. Transferencia da posse direta ao CESSIONARIO, sob regime de cessao de uso a titulo gratuito, de parte do imovel do OF,
localizado em FORMOSA / GO, cuja area construida cedida e de 1400 m2, permanecendo o dominio e a posse indireta do bem
com o CEDENTE.
5.
JUSTIF1CATIVA
5.1. O sitio do 6° GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES (6° GMF), integrante do CMP, foi defmido como o local de melhores
condipdes para instalapao da antena multissatelital de 11,3 metros do Projeto Amazonia-SAR, dentre diversos outros sitios, todos
avaliados por levantamentos de campo (site surveys) conduzidos pelo Censipam, levando em considerate parametros e
requisites tecnicos, logisticos e de seguran9a.
5.2. Desta forma, o Censipam solicitou a cessao do imovel constante do Objeto, em virtude da necessidade de preparapao do sitio
para instalagao e operacionalizagao da referida antena e de seus equipamentos acessorios.
6.
FINALIDADE
6.1. Efetividade da transferencia da posse direta do bem ao CESSIONARIO, permitindo a instalagao e operacionalizagao da
referida antena e de seus equipamentos acessorios.
7.
V1GENCIA
7.1. Este piano de trabalho tera vigencia de 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura do Termo de Cessao de Uso, e podera
ser prorrogado e alterado mediante apostilamentos, desde que nao ocorra alteragao do objeto, ate o limite de 40 (quarenta) anos.
8.

PREVISAO DE DESPESAS
PROGRAM A DE TRABALHO / PROJETO/
ATIVIDADE
CENSIPAM- PTRES - 139865
AC AO 15P5
IMPLANTACAO DO S1STEMA AMAZONIA SAR

9.

9.1.

FONTE
100

CATEGORIA
ECONOMICA

VALOR
R$

3 - DESPESAS
CORRENTES

A
DEFINIR

RESPONSABILIDADES DO CESSIONARIO
indicar, formalmente, seu representante nos entendimentos formais entre as Instituigoes, sempre que necessario.

9.2. utilizar o terreno cedido e demais areas contiguas em conformidade com as normas e procedimentos internes do CEDENTE,
ressalvadas a utilizagao, que, por disposigao legal ou questao de seguranga, previamente comunicada a CEDENTE, esteja
impossibilitado do resguarde de faze-lo.
9.3. utilizar a area cedida exclusivamente para a finalidade a que se propoe, nao podendo ceder o uso do bem, mediante aluguel,
subcontrato, arrendamento ou qualquer outra forma, assumindo, desde ja, toda a responsabilidade de carater administrative, civil
e penal, decorrente de ato contrario a presente determinagao. Caso venha a se dar destinagao diversa da prevista no presente
termo, ao imovel, a cessao sera tomada nula, e o bem reverter-se-a a parte cedente.
9.4. responsabilizar-se, sem onus ao CEDENTE, pelos gastos com os bens e servigos que venham a ser instalados para
funcionamento da antena e seus equipamentos.
9.5.
manter o terreno com cercadura e Jimpo.
9.6.

zelar pela seguranga e a guarda patrimonial da Antena e seus componentes e demais instalagoes preexistentes.

9.7. instalar equipamentos de vigilancia patrimonial da Antena e seus componentes e demais instalagoes preexistentes.
9.8.

manter em boas condigoes e franquear a Administragao do 6° GMF, o acesso as instalagoes quando solicitado.

9.9. a instalagao devera trazer como contrapartida para o 6° GMF acesso a internet por meio da rede de transmissao de dados da
estagao, devendo o CENSIPAM deixar claro os horarios em que esse link de dados sera limitado.
9.10. a taxa de transmissao maxima de dados a ser disponibilizada para o 6° GMF deve ser identica a contratada pelo
CENSIPAM para transmissao dos dados baixados dos satelites, devendo ser garantido ao 6° GMF um minimo de 20% dessa taxa
nos horarios de limitagao.
9.11. o Acordo de Nivel de Servigo (ANS) do link a ser utilizado pelo 6° GMF devera ser identico ao contratado pelo
CENSIPAM para transmissao dos dados baixados de satelites.
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9.12. o custeio do estabelecimento desse link de dados e o da sua manuten^ao e continuidade de servigo devera ser
exclusivamente do CENSIPAM.
9.13. definir claramente os horarios e demais condigoes nos quais devem ser observados os criterios de "silencio radio" pelo
Exercito em exercicios, a fim de nao interferir na recepgao dos dados dos satelites.
9.14. as partes devem estabelecer canais diretos de coordenagao entre o Oficial de Comunicagao do 6° GMF com o CENSIPAM,
a fim de dirimir duvidas e garantir a nao ocorrencia de interferencias mutuas.
9.15. deverao ser franqueados dados de observagao da terra disponiveis nos bancos do CENSIPAM ao Exercito Brasileiro.
9.16. em caso de conflito insuperavei entre as operagoes da antena e os exercicios/instrugdes militares, a prioridade e das
atividades militares do Campo de Instrugao, cuja coordenagao entre as partes e do comandante do 6° GMF.
9.17. responsabilizar-se pela integridade fisica dos equipamentos instalados, inclusive na ocorrencia de furto e qualquer dano,
mesmo provocados por fenomenos adversos originado pela natureza (tempestades, raios, terremotos e outros) que venham causar
prejuizos.
9.18. disponibilizar, pelo menos, 2 (duas) vagas aos militares do 6° GMF no treinamento de manutengao e operagao dos
equipamentos eletricos, de vigilancia e de controle de acesso ao sitio.
9.19. disponibilizar meio de comunicagao entre aqueles que realizarao atividades no terreno cedido e a equipe de seguranga do 6°
GMF/CIF.
9.20. disponibilizar, dentro de suas possibilidades, imagens, videos e alertas de sensores, dos equipamentos de vigilancia e
monitoramento, ao 6° GMF.
10.
RESPONSABILIDADES DO CEDENTE
10.1.

indicar, formalmente, sen representante nos entendimentos formais entre as Instituigoes, sempre que necessario.

10.2.

entregar o terreno em perfeito estado de uso e conservagao.

10.3. fornecer as informagoes e documentos necessaries para a perfeita e completa utilizagao do terreno considerando a
legislagao ambiental, patrimonial, e de uso do solo especificado na Subclausula Unica deste Termo, em conformidade com as
normas dos respectivos orgaos de fiscalizagao.
10.4. comunicar ao CESSIONARIO quaisquer ameagas que venha a ter conhecimento que possa vir a ocorrer contra os
equipamentos instalados.
10.5. autorizar o acesso ao Campo de Instrugao de Formosa (CIF) aos servidores e parceiros do CENSIPAM, bem como de
representantes das empresas contratadas, visando o cumprimento do cronograma de instalagao, operagao e manutengao da antena
principal, mediante apresentagao oportuna dos nomes e documentos.
10.6.
manter a via de acesso existente, proxima ao terreno, em condigbes de trafego.
10.7. apoiar o CESSIONARIO, dentro de suas possibilidades, na abertura do acesso ao terreno a partir da via de acesso existente.
10.8. ffanquear ao CESSIONARIO a utilizagao da infraestrutura existente na area do 6° GMF/CIF quando do langamento de
cabos eletricos e logicos necessarios a operacionalizagao do sitio.
10.9.
disponibilizar local em deposito para armazenamento temporario dos equipamentos que serao instalados pelo
CESSIONARIO
10.10. manter sob sua responsabilidade e orientar a equipe de guarda no uso dos equipamentos disponibilizados pelo
CESSIONARIO, para comunicagao com os colaboradores que realizarem atividades no terreno cedido.
11.
CRONOGRAMA FISICO DE EXECUCAO
META/
ETAPA
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6

1.7
1.8
2

2.1
2.2

DESCRICAO
Preparagao do sitio
Disponibilizar acesso as empresas contratadas
Abrir via de acesso ao terreno
Langamento dos cabos eletricos e logicos
Servigos de preparagao do sitio
Armazenamento temporario de equipamentos
Instalagao de equipamentos acessorios
T reinamento
I Ativagao do sitio
Operagao assistida
Instalagao da Antena
Disponibilizar acesso as empresas contratadas
Servigos de preparagao da instalagao da antena

INICIO

TERMING

RESPONSAVEL

09/01/19
20/02/19
101/04/19
1 01/02/19
01/03/19
; 01/04/19
12/05/19
12/05/19
27/05/19

07/06/19
01/03/19
01/05/19
12/05/19
01/05/19
12/05/19
22/05/19
27/05/19
07/06/19

6° GMF
Censipam/60 GMF
Censipam/60 GMF
Censipam
6° GMF
Censipam
: Censipam/60 GMF
Censipam
Censipam/60 GMF

01/02/19
12/05/19

01/11/19
12/06/19

16° GMF
Censipam

A

)
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! 2.3
2.4
2.5
3

3.1
3.2
3.3

Armazenamento temporario de equipamentos
Montagem e instalagao da antena
I Ativagao da antena
Operagao e manutengao

01/05/19 | 24/08/19
10/05/19 24/08/19
24/08/19

08/09/19

Censipam

Disponibilizar acesso a empresa contratada para manutengao do sitio
Disponibilizar acesso a empresa contratada para manutengao da antena
Disponibilizar acesso aos colaboradores e parceiros do Censipam na
operagao da antena

07/06/19
08/09/19

08/01/24

6° GMF

08/01/24

;6°GMF

09/01/19

08/01/24

6° GMF

!6°GMF
IlCensipam

Brasilia, 09 de Janeiro de 2019.
Aprovamos o presente Plano de Trabalho.
/

Pelo CESSIONARIO:

i

ROGERIO GUIDES SCARES
Diretor-Ger^llcfo Censipam
\
Pelo CEDENTE

WsW \\
ELSON LYRAXEAL - Ten Cel
Comandante do 6° GMF

Anexo ao Termo de Cessao de Uso n° 01/Censipam/2019 - Processo Administrative n° 60090.000625/2018-79

FI 4

