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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

ACORDO
DE
COOPERAÇÃO
Nº
002/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS
DA AGRICULTURA FAMILIAR DA FAZENDA
DA CHAPADINHA - ASTRAF
PROCESSO SEI-GDF: 00070-00008692/201900
CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 03.318.233/0001-25, estabelecida no Parque Estação Biológica, Edi cio sede, da SEAGRIDF, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.770-914, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato
representada por CANDIDO TELES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, residente e
domiciliado em Brasília-DF, portador da Iden dade nº 201.761, expedida pela SSP/DF, CPF nº
072.438.391-34, na qualidade de Secretário de Estado, nomeado pelo Decreto de 09 de julho de 2020,
publicado no DODF nº 092 Edição Extra, 09 de julho de 2020, Seção II, pág. 03, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA
AGRICULTURA FAMILIAR DA FAZENDA DA CHAPADINHA - ASTRAF ou simplesmente OSC, ins tuição de
direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 10.266.379/0001-30, com sede na Fazenda Chapadinha, DF 170,
Km 05, rua 25, Núcleo Rural Lago Oeste, CEP: 73100-014, Sobradinho- DF, neste ato representada
por ANAÍLDO PORFIRIO DA SILVA, brasileiro, casada, produtora rural, residente e domiciliado em DF 170,
Km 07, Rua nº 05, Chácara 43, Assentamento Chapadinha - Sobradinho- DF, portador da cédula de
iden dade RG nº 1.867-964 SESP/DF, CPF nº 849.270.201-00, na qualidade de Presidente, conforme Ato
de Posse e Eleição para Diretoria Execu va e Conselho Fiscal da ASTRAF, resolvem ﬁrmar o presente
Acordo de Cooperação, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no
Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal e demais atos norma vos aplicáveis, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Acordo de Cooperação tem por objeto a formação de parceria entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
por intermédio da SEAGRI/DF e a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGRICULTURA
FAMILIAR DA FAZENDA DA CHAPADINHA - ASTRAF, em regime de mútua cooperação cujo obje vo é o
fomento à produção agropecuária na região da comunidade representada pela OSC, conforme proposta
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e Plano de Trabalho, doc. SEI (58409233), este aprovado pelo Secretário (58462990) que passam a
integrar este termo.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para cumprimento do objeto a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA disponibilizará à OSC, Bem
usado, adquirido por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme segue:
Item 1 – composto por:
01 (um) veículo Tipo Caminhão Baú em Alumínio, marca Iveco, modelo Daily 70C17, ano
2014/15, Tombamento nº: 1.176.720.

CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS
Este instrumento não envolve transferência de recursos ﬁnanceiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.
CLÁUSULA TERCEIRA – COMPARTILHAMENTO PATRIMONIAL
Será disponibilizado o Bem especiﬁcado no item 1 da Cláusula Primeira, para en dade selecionada por
procedimento equiparado ao chamamento público, conforme orientação con da no Parecer nº 844/2015
– PRCON/PGDF e nos moldes da minuta elaborada de acordo com os padrões norma vos descritos no
Decreto nº 37.843/2016, Anexo III, aprovada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no corpo do
Parecer nº 1.172/2016 – PRCON/PGDF.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este instrumento terá vigência da data da sua assinatura até 60 (sessenta)
meses.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A eﬁcácia deste instrumento ﬁca condicionada à publicação do seu extrato no
Diário Oﬁcial do Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São responsabilidades da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
1. Acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na
Lei Nacional n° 13.019/2014, no Decreto Nº 37.843 de 13 de Dezembro de 2016 e nos demais atos
norma vos aplicáveis, em sistemá ca de monitoramento e avaliação que funcionará da seguinte
forma:
2. efetuar a entrega, na sede da OSC, dos Bens será disponibilizada por meio deste Acordo de
Cooperação, em perfeitas condições de operação, conservação e limpeza;
3. apoiar o treinamento dos operadores apresentados pela OSC, em operação, regulagem e
manutenção dos equipamentos disponibilizados;
4. realizar vistorias periódicas dos bens e serviços prestados pela Parceira;
5. emi r recomendações para orientação e ajuste de procedimentos operacionais e de manutenção
dos Bens e estabelecer prazos para correção de irregularidades, quando for o caso;
6. elaborar os instrumentos de acompanhamento a serem u lizados ao longo da vigência deste
Acordo de Cooperação;
7. vistoriar e recolher os equipamentos, na sede da OSC, ao término da vigência deste Acordo de
Cooperação;
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8. adotar as medidas administra vas com vistas ao ressarcimento de danos provocados aos bens
disponibilizados, quando for o caso;
9. divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação, mediante procedimentos deﬁnidos
conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, incluída a seguinte forma: descrição de forma
de divulgação da parceria já consensual entre os par cipes;
10. apreciar o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperação,
apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.
PARÁGRAFO SEGUNDO – São responsabilidades da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
1. apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no ato da assinatura deste instrumento, os seguintes
documentos: cópia do estatuto registrado e suas alterações; inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, emi da do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil e manter durante
toda a vigência da Cooperação as condições de habilitação
2. executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste
instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no Decreto Distrital Nº 37.843 de 13 de Dezembro de
2016, na legislação ambiental e de trânsito, e nos demais atos norma vos aplicáveis;
3. responsabilizar-se pela guarda e integridade dos Bens, conservando-os em perfeito estado de
conservação e limpeza, mantendo-os sob abrigo coberto quando não es verem em serviço;
4. contratar seguro contra roubo, furto e incêndio e quaisquer outros que venham a incidir sobre os
bens disponibilizados, antes de colocá-los em serviço e durante toda a vigência do Acordo de
Cooperação, cuja apólice, tendo como beneﬁciária a SEAGRI-DF deverá ser apresentada em até 15
(quinze) dias após a assinatura do Acordo de Cooperação;
5. responsabilizar-se pela operação dos bens com operadores habilitados para a função, condição a
ser comprovada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a par r do início da vigência deste Acordo de
Cooperação, ou sempre que houver a subs tuição por meio de apresentação de cer ﬁcado de
capacitação ou treinamento em operação, regulagem e manutenção dos equipamentos
disponibilizados;
6. responsabilizar-se pelo pagamento de salários e demais despesas decorrentes do uso de mão de
obra para o atendimento a seus membros com os bens disponibilizados pela SEAGRI/DF;
7. responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social trabalhista vigente, obrigando-se a saldá-las na época própria, assim como, por
todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes de trabalho,
quando em decorrência da espécie forem ví mas os seus empregados no desempenho dos
serviços afetos a este Acordo de Cooperação, direta ou indiretamente;
8. responsabilizar exclusivamente a organização da sociedade civil pelo gerenciamento administra vo
e ﬁnanceiro necessário ao cumprimento dos seus compromissos na execução da parceria;
9. permi r o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do controle interno e do Tribunal
de Contas aos processos, aos documentos e às informações relacionadas à execução desta
parceria, bem como aos locais de execução do objeto;
10. apresentar o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperação, no prazo
de 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste instrumento;
11. responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause à SEAGRI-DF e seus
prepostos ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos serviços objeto
deste Acordo, não cabendo à SEAGRI/DF, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos,
indiretos ou lucros cessantes decorrentes;
12. executar, às suas expensas, as manutenções preven va e corre va dos equipamentos
disponibilizados, tendo por base as recomendações técnicas con das nos manuais dos fabricantes;
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13. assegurar que estas manutenções sejam feitas em seu devido tempo, mediante o preenchimento
de Planilha de Registro de Horas Trabalhadas;
14. re rar o equipamento de operação assim que o mesmo a ngir o limite de horas trabalhadas até
que seja feita a manutenção;
15. re rar imediatamente o equipamento de operação e comunicar o fato a SEAGRI/DF, no caso de
ocorrência de defeitos de funcionamento, que necessitem de manutenção corre va no período de
garan a, para as medidas cabíveis;
16. arcar com os custos de defeitos e os serviços corre vos de defeitos não cobertos pela garan a,
realizando em oﬁcina autorizada pelo Fabricante do equipamento;
17. realizar as manutenções preven vas e corre vas após o período de garan a, às suas expensas,
sendo facultado fazê-las em oﬁcinas não autorizadas, porém, os lubriﬁcantes deverão ser os
especiﬁcados no manual do fabricante e as peças de reposição deverão ser novas e originais;
18. garan r acesso irrestrito a representantes da SEAGRI/DF e dos órgãos de controle distrital e
federal, aos locais de prestação de serviço e de guarda dos bens para ﬁns de acompanhamento e
ﬁscalização de sua u lização;
19. atender com os bens disponibilizados e sem ﬁns lucra vos, aos serviços solicitados pelos seus
membros, inerentes ao objeto do Acordo de Cooperação;
20. u lizar-se dos bens disponibilizados exclusivamente para as a vidades afetas ao objeto do Acordo
de Cooperação;
21. devolver à SEAGRI/DF, ao término de vigência do Acordo de Cooperação, os equipamentos em
perfeitas condições operacionais de uso, conservação e limpeza, ressalvados os desgastes
decorrentes do uso regular.

CLÁUSULA SEXTA – TITULARIDADE DOS BENS
Os bens disponibilizados por força desta parceria permanecerão sob a tularidade da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ao término da vigência deste Termo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso os bens da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA se tornem inservíveis antes do
término da parceria, serão adotadas providências conforme a legislação de administração patrimonial.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Após o término da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA decidirá se manterá os
bens em sua propriedade, permanecendo a custódia sob responsabilidade da OSC até a re rada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após o término da parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
1. este instrumento poderá ser alterado mediante consenso entre os par cipes ou de o cio pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nas hipóteses admi das pela legislação.
2. as alterações serão realizadas por meio de Termo de Apos lamento, quando se referirem a
modiﬁcações em itens do Plano de Trabalho, ou por Termo Adi vo, nas demais hipóteses.
3. as alterações serão divulgadas nas hipóteses em que ocorrerem por termo adi vo, mediante
publicação de seu extrato no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.

CLÁUSULA OITAVA – RELATÓRIOS DE CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES
A OSC apresentará o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperação, no
prazo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste instrumento, prorrogável por mais 60
(sessenta) dias, a critério do administrador público.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Relatório de Cumprimento das Responsabilidades deverá conter a descrição
das ações desenvolvidas para a execução do objeto, para demonstrar o alcance dos resultados esperados
e os documentos de comprovação da execução do objeto.
1. documentos de comprovação da execução do objeto, tais notas ﬁscais, relatórios, atoas de
reuniões, registros, fotograﬁas, termos ﬁrmados com outras organizações.
2. documentos de comprovação do cumprimento de suas responsabilidades quanto aos direitos
intelectuais dos bens decorrentes da execução da parceria.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A competência para a apreciação do Relatório de Cumprimento das
Responsabilidades é da autoridade competente para celebrar a parceria, com possibilidade de delegação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso o cumprimento das responsabilidades já esteja comprovado no processo
pela existência de documentação suﬁciente apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou
pelo teor de documento técnico oﬁcial produzido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA atestando a execução
do objeto, o administrador público poderá decidir pelo imediato arquivamento do processo, sem
necessidade de apresentação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades.
PARÁGRAFO QUARTO: A apreciação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades ocorrerá no
prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua apresentação pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL.
PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de análise poderá ser prorrogado, mediante decisão mo vada.
PARÁGRAFO SEXTO: O transcurso do prazo sem que o relatório tenha sido apreciado:
1. não impede que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL par cipe de chamamentos públicos ou
celebre novas parcerias;
2. não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras ou puni vas pela inexecução do objeto.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Caso o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades e o conjunto de
documentos existentes no processo não sejam suﬁcientes para comprovar a execução do objeto da
parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá decidir pela aplicação das sanções previstas na Lei Nacional
no 13.019/2014 ou pela adoção de outras providências previstas em legislação especíﬁca, garan da a
oportunidade de defesa prévia.
PARÁGRAFO OITAVO: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter a guarda dos documentos
originais rela vos à execução da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia ú l subsequente ao da
apresentação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades.
PARÁGRAFO NONO: Nas parcerias com vigência superior a um ano, haverá prestação de contas anual,
que consis rá em relatório parcial de execução do objeto, apresentado pela organização da sociedade
civil no prazo de 90 (noventa) dias após o ﬁm de cada exercício, ao gestor da parceria.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Considera-se exercício cada período de doze meses da data de celebração da
parceria.
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DOS BENS
As máquinas e os equipamentos que compõem o Conjunto de Bens deverão ser u lizados somente em
áreas e condições de operação adequadas para as quais foram projetados e em a vidades para que
foram disponibilizados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A u lização dos bens deverá ser controlada através da planilha constante no
plano de trabalho, pois dela depende o controle das manutenções a serem efetuadas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A u lização dos equipamentos deverá observar a legislação ambiental vigente,
inclusive quanto à vedação de sua u lização em áreas de preservação permanente e de reserva legal e
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em relevos incompa veis com a prá ca de mecanização agrícola.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado à OSC prestar serviços em áreas que não sejam passíveis de
regularização de acordo com a legislação vigente e com a vidades irregulares de parcelamento de solo,
desmatamentos, dentre outras infrações.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à OSC ceder, emprestar, alugar, dar em garan a ou alienar de qualquer
outra forma, no todo ou em parte, os bens disponibilizados por meio deste Acordo.
PARÁGRAFO QUINTO - É vedada a re rada de qualquer componente dos bem (s) e dos implementos para
u lização em bens da própria OSC ou de terceiros, mesmo que em caráter temporário ou provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA MANUTENÇÃO DOS BENS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE BENS
O programa de lubriﬁcação e manutenção previstos pelo fabricante de cada máquina ou equipamento,
constante do respec vo manual entregue à OSC, deverá ser cumprido em sua totalidade, seguindo
rigorosamente o cronograma e procedimentos ali estabelecidos.
PARÁGRAFO ÚNICO - O detalhamento das especiﬁcações de lubriﬁcantes, componentes e operações de
manutenção preven va, para o período de vigência deste Acordo de Cooperação, constam dos manuais
dos fabricantes, entregues à OSC juntamente com os bens, e passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO TRABALHISTA
O presente Acordo de Cooperação não resulta, em hipótese alguma, vínculo de natureza trabalhista ou
associa va, representação, mandato ou ins tuto congênere entre os parceiros e os empregados ou
prepostos do outra, respondendo cada uma individual e isoladamente por todas as obrigações que
assumir, seja de que natureza for.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - São de exclusiva responsabilidade das partes os atos pra cados por seus
prepostos e empregados, perante a outra parte e terceiros.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As partes são responsáveis por todos e quaisquer ônus, riscos, encargos
trabalhistas e indenizações de quaisquer espécies reivindicadas por seus empregados e prepostos,
inclusive por débitos tributários e previdenciários.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR DA PARCERIA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por meio de ato administra vo do dirigente da SEAGRI/DF, designará
servidor para atuar como Gestor da presente Parceria, nos termos do art. 61 da Lei Nº 13.019/2014 e do
art. 52 do Decreto Distrital Nº 37.843/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A presente parceria contará com monitoramento e avaliação por parte de Comissão especíﬁca, designada
por ato próprio do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos termos do art. 58 da Lei nº
13.019/2014, e do art. 45 do Decreto Distrital nº 37.843/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL
É vedada a u lização dos equipamentos disponibilizados para ﬁns de promoção da OSC ou de seus
representantes, sendo que toda e qualquer ação de divulgação ou publicidade alusivas a este Acordo de
Cooperação ou sua execução deverá atender às orientações e diretrizes adotadas oﬁcialmente pelo
sistema de comunicação do Governo do Distrito Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DENÚNCIA OU DA RESCISÃO
Fica facultada aos par cipes a denúncia do instrumento, a qualquer tempo, devendo a outra parte ser
comunicada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e
saldados os compromissos entre os par cipes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir o instrumento da parceria em caso
de inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas ou o descumprimento do disposto na Lei nº
13.019/2014 ou no Decreto Distrital Nº 37.843/2016, garan da à OSC a oportunidade de defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais
como a aplicação de sanções previstas neste instrumento e a instauração de sindicância ou de processo
administra vo disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de rescisão.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de denúncia, resilição ou rescisão, as pendências ou trabalhos em fase
de execução serão deﬁnidos e resolvidos por meio de um Termo de Encerramento do presente, em que
se deﬁnam e atribuam as responsabilidades rela vas à conclusão ou ex nção de cada um desses
trabalhos e suas pendências.
PARÁGRAFO QUARTO: Cons tui mo vo para rescisão do Acordo de Cooperação o inadimplemento de
quaisquer de suas cláusulas pactuadas, par cularmente quando constatado o emprego dos bens cedidos
em desacordo com o disposto no Plano de Trabalho aprovado pela SEAGRI/DF; ou falta de apresentação
das Prestações de Contas Anual e Final, nos prazos estabelecidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este instrumento, com o disposto na
Lei Nacional nº 13.019/2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 ou nas
disposições norma vas aplicáveis pode ensejar aplicação à OSC, garan da prévia defesa, das sanções
previstas nesses diplomas norma vos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL Nº 34.031/2012
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção,
no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Nos casos em que não for possível solução administra va em negociação de que par cipe o órgão de
assessoramento jurídico da administração pública, ﬁca eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para
dirimir quaisquer dúvidas ou conﬂitos decorrentes da parceria.
Brasília, Data da assinatura eletrônica
Pelo Distrito Federal:
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI/DF
CANDIDO TELES DE ARAÚJO,
Secretário de Estado
Pela Organização da Sociedade Civil:
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA FAZENDA DA CHAPADINHA ASTRAF
ANAÍLDO PORFIRIO DA SILVA
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=67210890&infra_siste…
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