
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 020/2019-CSDPE/AM 

 

Dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 

da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras 

providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 

uso de suas atribuições legais previstas no inciso I do artigo 18 da Lei Complementar Estadual 

nº 01, de 30 de março de 1990, e no art. 14, III, do Regimento Interno do Conselho Superior 

da Defensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por 

decisão unânime de seus membros presentes na Reunião Ordinária de 25 de junho de 2019, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 

da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 do Decreto nº 40.674, de 14 de maio de 2019; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o Sistema de Registro de Preços no âmbito 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1o Fica estabelecido que as contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 

efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas, obedecerão ao disposto nesta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para o registro formal 

de preços, relativos à prestação de serviços e aquisições de bens, para contratações futuras; 



 
 

II - Ata de Registro de Preços - ARP: documento vinculativo, obrigacional, com característica 

de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, Órgãos 

Participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

III - Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para constituição de registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; 

IV - Órgão Participante: órgão ou entidade da Administração Pública, que participa dos 

procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços; 

V - Órgão não Participante: também denominado carona ou aderente, é o órgão ou entidade 

da Administração Pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais para a 

constituição do registro de preços, faz adesão à Ata de Registro de Preços, observado o 

disposto neste Decreto; 

VI - Órgão Contratante: órgão ou entidade da Administração Pública, que adquire produto ou 

serviço, oriundo de Atas de Registro de Preços; 

VII - Amostra: amostragem apresentada pelo licitante para exame da Administração, que 

identifique a natureza, a espécie e a qualidade do bem a ser fornecido no futuro. 

 

CAPÍTULO III 

DO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 3o Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, 

necessários à Administração, para o desempenho das suas atribuições; 

III - quando for mais conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços, para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e 

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir exatamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração. 

§1° O SRP poderá, ainda, ser utilizado em outras hipóteses, a critério da Administração, 

observado o disposto nesta Resolução. 



 
 

§2° Nos casos em que a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, permitir a dispensa, 

em razão do valor ou de emergência, após a contratação, a autoridade responsável pelo ato 

avaliará a conveniência de incluir o bem ou o serviço em futuro registro de preços, visando 

reduzir as contratações diretas. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Art. 4o Caberá ao Órgão Gerenciador: 

I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e entidades 

para participarem do registro de preços; 

II - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das 

peculiaridades do SRP; 

III - realizar pesquisa de preços para referenciar as licitações para o SRP; 

IV - promover a assinatura e gerenciar as respectivas Atas de Registro de Preços, 

providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores para atendimento às 

necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos participantes da Ata; 

V - promover todos os atos necessários à instrução processual, para a realização do 

procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas, nos casos em 

que a restrição à competição for admissível pela lei; 

VI - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 

promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos ou termos de referência, 

encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 

VII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

VIII - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para aquisições com base no 

registro de preços, estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade 

competente; 

IX - assegurar o correto cumprimento das disposições constantes da Ata de Registro de 

Preços, que vier a ser firmada, após concluído o procedimento licitatório; 

X - rejeitar a inclusão, em registro de preços, do objeto pretendido pelo órgão participante, 

quando houver divergência ou, de comum acordo, promover sua adequação, para atender 

aos requisitos de padronização e racionalização; 



 
 

XI - autorizar as solicitações de adesão à ARP dos órgãos não participantes, quando for 

possível, nos termos desta Resolução; 

XII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo do dever de cada 

órgão contratante; 

XIII - analisar e, se necessário, alterar os quantitativos dos itens constantes do planejamento 

do registro de preços, sobretudo usando como referência o histórico de consumo. 

§1° O responsável pela aplicação das penalidades não necessita observar gradação no 

momento de aplicá-las, sendo possível a aplicação de penalidade mais severa, sem que esta 

tenha sido antecedida de penalidade menos severa. 

§2° A aplicação prévia de advertência não é condição para aplicação de multa. 

Art. 5o A função de Órgão Gerenciador será exercida pela Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

Art. 6o A Ata de Registro de Preços, disponibilizada no Portal de Compras do Governo 

Federal, comprasnet será, preferencialmente, assinada eletronicamente, com uso da 

certificação digital. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Art. 7o O Órgão Participante será responsável pelo encaminhamento dos pedidos ao Órgão 

Gerenciador, contendo estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas 

especificações, termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei Federal n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo 

ainda: 

I - garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e 

aprovados pela autoridade competente; 

II - manifestar, junto ao Órgão Gerenciador, através de instrumento eletrônico ou outro meio 

eficaz, sua intenção e concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do 

procedimento licitatório; e 

III - tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de suas eventuais 

alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

 



 
 

CAPÍTULO VI 

DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

Art. 8o É possível a adesão de Órgãos não Participantes às Atas de Registro de Preços 

elaboradas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, mediante anuência do Órgão 

Gerenciador, e será feita de acordo com esta Resolução. 

§1° Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

§2° Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou pela rejeição do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 

§3° As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo observarão os 

seguintes limites: 

I - o quantitativo, por órgão ou entidade, não poderá exceder a 100% (cem por cento) do 

quantitativo do item registrado na Ata de Registro de Preços; e 

II - o somatório das adesões não poderá ultrapassar o limite de 2 (duas) vezes o quantitativo 

de cada item registrado na Ata de Registro de Preços. 

§4° Compete ao Órgão não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, oriundas do registro de 

preços, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

§5° É vedado ao Órgão Gerenciador autorizar a adesão quando houver divergência do item 

objeto da adesão com a natureza da aplicação do bem ou contratação do serviço pretendido 

pelo Órgão não Participante. 

§6° A solicitação de adesão, bem como a sua autorização, emitida pelo Órgão Gerenciador, 

serão, preferencialmente, realizadas de forma eletrônica. 

Art. 9° É facultado à Defensoria Pública do Estado do Amazonas aderir a Ata de Registro de 

Preços promovida pela União, pelos Estados, por suas capitais e por municípios ou 

consórcios de municípios, com população acima de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 



 
 

mediante prévia autorização do Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas, devendo 

ser observadas as seguintes condições: 

I - a Ata de Registro de Preços deverá ter sido originada de Pregão, eletrônico ou presencial; 

II - os processos de adesão devem ser, se possível, registrados no Portal de Compras do 

Governo Federal, comprasnet, e instruídos com, no mínimo, os seguintes documentos: 

a) cópia do Edital de Licitação da Ata Carona (com Termo de Referência ou Projeto Básico); 

b) Ata de Registro de Preços, contendo quantidade e preços unitários registrados; 

c) publicação, em Diário Oficial, do termo de homologação da licitação destinada ao registro 

de preços ou instrumento equivalente; 

d) publicação, em Diário Oficial, do extrato da Ata de Registro de Preços ou instrumento 

equivalente, que demonstre com clareza a validade da ARP; 

e) solicitação de autorização de adesão ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, 

com a devida autorização; 

f) aceite do fornecedor beneficiário da ARP; 

g) Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado pelo Órgão Comprador; e 

h) comprovação da efetiva vantagem da adesão, mediante pesquisa de mercado, com pelo 

menos 3 (três) propostas de preços, Atas de Registro de Preços ou Pregões Eletrônicos 

realizados, cujo menor preço obtido supera aquele registrado na ata de adesão; 

 

CAPÍTULO VII 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 10. Caberá à Comissão de Licitação realizar os procedimentos licitatórios, na forma da 

legislação vigente. 

Art. 11. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade Pregão, nos termos 

das Leis Federais n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

bem como do Decreto Estadual n° 21.178, de 27 de setembro de 2000, e será precedida de 

ampla pesquisa de mercado. 

Parágrafo único. Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação da dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou instrumento hábil. 

Art. 12. O Órgão Gerenciador, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, 

poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, 



 
 

para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de 

entrega ou de prestação dos serviços 

§1° No caso de serviços, a subdivisão dar-se-á em função da unidade de medida adotada 

para aferição direta dos produtos e resultados esperados, e será observada a demanda 

específica de cada órgão ou entidade participante do certame. 

§2° Deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão ou entidade, de mais de uma 

empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma mesma localidade, com vistas a 

assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. 

Art. 13. O Edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo: 

I - a especificação ou descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários 

e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, 

inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 

II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo da validade do registro; 

III - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 

IV - as condições, quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, 

complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, 

características do pessoal, materiais e equipamentos, a serem fornecidos e utilizados, 

procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; 

V - o prazo de validade do registro de preços, observado o disposto no caput do artigo 15; 

VI - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preços; 

VII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de 

contratos, no caso de prestação de serviços; 

VIII - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas; e 

IX - minuta da ata de registro de preços. 

§1o O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela 

de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, 

passagens aéreas, manutenção e outros similares. 

§2° Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais 

diferentes, é facultada a exigência de apresentação de propostas diferenciadas por região, 

de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região. 

§3° O Termo de Referência ou Projeto Básico poderá fazer referência a marcas de produtos, 

para melhorar a especificação, sempre seguida da expressão "ou similar”, hipótese em que 



 
 

o edital poderá dispensar a apresentação de amostra se a oferta do produto recair sobre as 

marcas indicadas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 14. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos 

necessários, para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade 

total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte: 

I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em Órgão 

Oficial da Administração e ficarão disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal, 

comprasnet, durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

II - quando das contratações do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem de 

classificação das empresas constantes da Ata. 

Art. 15. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso lll do § 3° do art. 15 da Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§1o A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 

instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

§2o Os contratos decorrentes do SRP: 

I - poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

II - deverão ser assinados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

§3o Os contratos serão celebrados entre o órgão ou entidade adquirente e o fornecedor do 

respectivo item registrado. 

Art. 16. Poderá existir mais de uma Ata de Registro de Preços vigente, para um mesmo item 

de material ou serviço. 

§1o No momento da contratação será dada preferência ao menor preço registrado para o 

item, desde que as condições sejam as mesmas. 

§2o Quando as condições de contratação forem diferentes para o mesmo item de material ou 

serviço, caberá à Administração analisar e decidir acerca da melhor contratação. 

 



 
 

CAPÍTULO IX 

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS 

Art. 17. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 

a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

Art. 18. O Defensor Público-Geral designará servidor efetivo que será competente para 

homologar a licitação e assinar as Atas de Registro de Preços. 

Parágrafo único. Na designação a que se refere o caput deste artigo, deverá constar 

substituto, devendo este ser também servidor efetivo do Órgão Gerenciador do registro de 

preços, para os casos em que o designado titular estiver impossibilitado ou ausente para 

assinar as Atas de Registro de Preços. 

Art. 19. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de 

publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

Parágrafo único. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de 

Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 20. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 

interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

§1o Para as contratações de valor superior ao estimado para a modalidade convite, que gerem 

obrigações futuras, deverá ser lavrado termo de contrato, na forma prevista no §4o do art. 62 

da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§2o Considera-se imediata e integral, no silêncio do edital ou termo de referência, a entrega 

de compra ocorrida no período de 30 (trinta) dias de cada pedido, ficando dispensado o termo 

de contrato, para fins do disposto no § 4° do art. 62 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 



 
 

de 1993, se os produtos adquiridos não resultarem obrigação futura, inclusive assistência 

técnica. 

§3o A Administração poderá aceitar que o fornecedor entregue, para o item ou lote, produto 

de marca ou modelo diferente daquele registrado em Ata, por motivo ou fato superveniente à 

licitação, e desde que esse produto possua, comprovadamente, desempenho ou qualidade 

igual ou superior, não podendo haver majoração do preço registrado. 

§4o Cabe ao Órgão Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 

penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços, informando as ocorrências ao 

Órgão Gerenciador. 

CAPÍTULO X 

DA ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO E DO PREÇO REGISTRADO 

Art. 21. O quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços poderá ser acrescido ou 

suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, obedecidas as 

disposições contidas no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 22. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços poderão ser revistos, em 

decorrência de eventual alteração de preços praticados no mercado. 

§1o Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá: 

I - convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

III - convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

§2o Quando o preço inicialmente registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado 

e o fornecedor, mediante requerimento, devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se 

confirmada a veracidade dos motivos e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

II - convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

§3o Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder ao 

cancelamento do registro de preço do item. 



 
 

§4o Se o Órgão Participante identificar que o preço registrado na Ata de Registro de Preços 

está superior ao de mercado, deverá comunicar ao Órgão Gerenciador. 

 

CAPÍTULO XI 

DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 

Art. 23. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

I - descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não retirar a respectiva nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; e 

IV - presentes razões de interesse público. 

§1o O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

§2o O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão 

Gerenciador. 

Art. 24. O fornecedor que tiver seu pedido de cancelamento de registro deferido pelo Órgão 

Gerenciador permanece obrigado a atender as notas de empenho recebidas, antes do 

protocolo do pedido de cancelamento do registro. 

Parágrafo único. Quando o fornecedor solicitar a liberação do compromisso relativo às notas 

de empenho por ele recebidas, o Órgão Contratante poderá desobrigá-lo do compromisso 

assumido, se constatado motivo para rescisão prevista no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização 

das disposições de que trata esta Resolução, bem assim na automatização dos 

procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos Órgãos Gerenciador, Participantes, 

Licitantes e Fornecedores. 



 
 

Art. 26. O Conselho Superior poderá editar atos normativos complementares, necessários à 

completa execução das disposições desta Resolução. 

Art. 27. As petições dos fornecedores, relativas às Atas de Registro de Preços, deverão ser 

dirigidas à Defensoria Pública do Estado do Amazonas enquanto Órgão Gerenciador. 

Art. 28. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral, ouvida a Diretoria de 

Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais ou a Comissão de Licitação, conforme o caso. 

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Manaus (AM), 27 de junho de 2019. 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 

Defensor Público-Geral, em exercício  

Presidente do Conselho Superior 

 

 


