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BANCO DA PROVIDÊNCIA
Reconhecido de Utilidade Pública Decreto nº 60585 de 11/04/67

CNPJ Nº 33.645.086/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais)

Descrição
Contribuições patrimoniais 

(Convênio BNDES)
Reserva de retenção 

de superávit
Reserva de 
reavaliação

Superávit 
acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ��������������������������������������������������� 1�725�693 600�000 775�000 1�549�625 4�650�318
Déficit do exercício ������������������������������������������������������������������������������ – – – (529�499) (529�499)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ��������������������������������������������������� 1�725�693 600�000 775�000 1�020�126 4�120�189
Déficit do exercício ������������������������������������������������������������������������������ – – – (736�413) (736�413)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ��������������������������������������������������� 1�725�693 600�000 775�000 283�713 3�384�406

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.
Os abaixo assinados dão a sua integral aprovação às demonstrações contábeis auditadas, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o que é feito após a verificação da documentação e dos correspondentes registros contábeis.

DIRETORES: Manuel de Oliveira Manangão. Cândido Feliciano da Ponte Neto. Ana Cecília da Costa Carvalho Melo. Daltro de Campos Borges Filho. Robson Rêgo de Mello - Técnico Contabilidade - CRC-RJ 090384/O-1.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho Curador do Banco Da Providência
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco da Providência que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco da Providência, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa, referentes ao exercício findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A 
Administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas da auditoria. Os controles internos que avaliamos durante 
os nossos trabalhos são considerados satisfatórios em relação à natureza e volume das operações sociais. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis 
de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2020.

Auditasse Auditores Independentes 0 CRC- RJ nº 237/O-0. Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628-6.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em reais)
Exercícios findos em

31/12/2019 31/12/2018
Receitas operacionais
 Receitas com eventos filantrópicos - líquidas dos custos 
correspondentes 602�604 1�011�704
 Convênios 1�835�802 2�122�044
 Doações e legados 453�999 525�029
 Recursos próprios 305�852 6�542
 Receitas financeiras 56�517 112�177

3�254�773 3�777�496
Despesas operacionais
 Custo de funcionamento:
  Administração (699�433) (863�197)
  Comunicação institucional (237�361) (215�139)

(936�794) (1�078�336)
 Gratuidade:
  Comunidade de Emaús (547�564) (1�125�636)
  Atendimento nas agências de capacitação (1�093�706) (1�014�885)
  Atendimento nas agências de família (449�409) (344�303)
  Desenvolvimento comunitário (352�064) (341�621)
  Agência jovem (299�740) (224�923)
  Agência de trabalho e renda (311�909) (177�291)

(3�054�392) (3�228�659)
(3�991�186) (4�306�995)

Déficit do exercício (736�413) (529�499)
A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em função da 
mesma constituir-se somente do resultado do exercício.
As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Nota 1 - Informações Gerais: O Banco da Providência é uma instituição de assistência 
social que tem como atividade principal a missão de atuar, de maneira articulada e con-
vergente com as políticas públicas, para a redução da desigualdade social, promovendo a 
defesa de direitos e o desenvolvimento humano de jovens, adultos e famílias residentes 
nas comunidades empobrecidas do Município do Rio de Janeiro, com ações de acolhi-
mento, capacitação para o trabalho, geração de renda e fortalecimento das lideranças 
locais. Integra o Plano Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro como entidade de 
serviço. Desenvolve programas de capacitação para a inclusão produtiva priorizando 
quatro áreas: protagonismo juvenil; capacitação para o trabalho; inserção no mercado 
de trabalho; aumento da renda familiar. Para cumprir essas diretrizes, o Banco mobiliza 
todos os esforços, os trabalhos, as aptidões, os meios materiais e os recursos técnicos, 
de qualquer tipo ou natureza, junto a todos que possam oferecê-los, principalmente 
através de convênios e doações. As principais fontes de recursos para a manutenção dos 
projetos do Banco da Providência são os eventos de captação de recursos da Feira da 
Providência, e por exigência do estatuto os recursos obtidos deverão ser integralmente 
aplicados e consumidos na realização dos objetivos da entidade. Na qualidade de ins-
tituição de assistência social, sem fins lucrativos, o Banco goza de imunidade tributária 
prevista na Constituição Federal de 1988 (artigo 150, inciso VI, alínea c) em relação aos 
impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços relacionados à sua atividade 
fim. Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 
demonstrações contábeis do Banco da Providência são de responsabilidade de sua 
administração e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária 
previstas na lei nº 6.404/76, com as alterações das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
vigentes em 31 de dezembro de 2019 e a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. A 
emissão destas demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da entidade em 15 
de janeiro de 2020. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estima-
tivas contábeis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
contábeis. Itens significativos sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para processos trabalhistas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente 
ao processo de estimativa. A sociedade revisa anualmente suas estimativas e premissas. 
Nota 3 - Resumo Das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis 
adotadas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração 
do resultado: O resultado é apurado segundo o regime de competência. b) Contas a 
receber: Representadas basicamente por direitos a receber por locação de espaços e 
patrocínios no evento da Feira da Providência, tendo como contrapartida o resultado 
do exercício. c) Ativos e passivos  circulantes e não  circulantes: Demonstrados aos 
valores de realização ou de exigibilidade, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e encargos correspondentes. Os valores realizáveis ou exigíveis no curso do exercício 
social subsequente estão classificados como ativos e passivos circulantes. d) Imobilizado: 
Exceto quanto aos terrenos, que estão demonstrados ao valor da reavaliação efetuada 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) (Em reais)
Exercícios findos em

31/12/2019 31/12/2018
Atividades operacionais
 Déficit do exercício ����������������������������������������������������������� (736�413) (529�499)
  Depreciação ��������������������������������������������������������������������� 91�098 94�702
 Déficit ajustado ����������������������������������������������������������������� (645�315) (434�797)
 Redução (aumento) nos ativos:
  Contas a receber�������������������������������������������������������������� 51�769 (82�725)
  Despesas antecipadas ����������������������������������������������������� 16�381 (15�041)
  Bloqueios judiciais ����������������������������������������������������������� (9�513) 110�153
 Aumento (redução) nos passivos:
  Fornecedores ������������������������������������������������������������������� 196�308 (83�222)
  Encargos sociais ��������������������������������������������������������������� 6�083 13�482
  Provisões de férias e encargos ���������������������������������������� (24�373) 8�085
  Contas a pagar ����������������������������������������������������������������� (874) 3�746
  Provisão para processos trabalhistas ������������������������������� 84�871 160�129
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ����������� (324�663) (320�190)
Atividades de investimento
 Aquisição de bens do ativo imobilizado ���������������������������� – (34�460)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ����� – (34�460)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa ������������� (324�663) (354�650)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ���������� 2�265�941 2�620�591
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ����������� 1�941�278 2�265�941
As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) ������������������������������� 1�941�278 2�265�941
 Contas a receber���������������������������������������������������������������� 396�525 448�294
 Despesas antecipadas ������������������������������������������������������� 4�314 20�695
Total do ativo circulante ����������������������������������������������������� 2�342�117 2�734�930
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 Bloqueios judiciais (nota 9) ����������������������������������������������� 17�696 8�183

17�696 8�183
 Imobilizado (nota 5) ���������������������������������������������������������� 1�714�988 1�806�086
Total do ativo não circulante ���������������������������������������������� 1�732�685 1�814�269
TOTAL DO ATIVO ����������������������������������������������������������������� 4�074�801 4�549�199
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
 Fornecedores ��������������������������������������������������������������������� 198�803 2�495
 Provisões de férias e encargos ������������������������������������������ 171�601 195�974
 Encargos sociais a recolher ������������������������������������������������ 72�118 66�035
 Outras contas a pagar �������������������������������������������������������� 2�873 3�747
Total do passivo circulante ������������������������������������������������� 445�395 268�251
Não circulante
 Provisão para processos trabalhistas (nota 9) ������������������� 245�000 160�129

245�000 160�129
Patrimônio líquido
 Contribuições patrimoniais ����������������������������������������������� 1�725�693 1�725�693
 Reserva de retenção de superávit ������������������������������������� 600�000 600�000
 Reserva de reavaliação ������������������������������������������������������ 775�000 775�000
 Superávit acumulado ��������������������������������������������������������� 283�713 1�020�126
Total do patrimônio líquido ������������������������������������������������ 3�384�406 4�120�819
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ��������������������� 4�074�801 4�549�199
As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

em outubro de 2002, o imobilizado está demonstrado ao custo, deduzido de depreciação 
acumulada, calculada segundo o método linear, com base em taxas anuais que contem-
plam a vida útil-econômica dos bens. e) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste 
de "impairment"): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido de seus 
principais ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para perdas, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2019, nossa revisão 
revelou que os principais ativos da entidade estão avaliados ao valor justo, não havendo, 
portanto, necessidade de constituição de provisão para deterioração. f) Moeda funcional 
e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais 
que é a moeda funcional da entidade e também sua moeda de apresentação.
Nota 4 - Caixa e Eouivalentes de Caixa

Em reais
31/12/2019 31/12/2018

Caixa e bancos ��������������������������������������������������������������������� 38�295 57�288
Cadernetas de poupança ����������������������������������������������������� 171 163
Cotas de fundos de investimentos de renda fixa ����������������� 1�902�812 2�208�490

1�941�278 2�265�941
Nota 5 - Imobilizado

Em reais
31/12/2019 31/12/2018

Descrição

Taxas de 
depre-
ciação

Custo 
corrigido/
reavaliado

Depre-
ciação 

acumulada Líquido Líquido
Terrenos ��������������������������� 775�000 – 775�000 775�000
Edificações ����������������������� 4% 1�763�590 (858�339) 905�251 975�795
Móveis e utensílios ���������� 10% 83�587 (83�587) – –
Máquinas e equipamentos 10% 7�510 (7�510) – –
Equipamentos de
 informática �������������������� 20% 46�747 (27�381) 19�366 25�111
Instalações ����������������������� 10% 148�091 (132�720) 15�371 30�180

2�824�525 (1�109�537) 1�714�988 1�806�086
A conta “edificações” registra o custo das instalações da agência “Comunidade de Emaús”, 
que contou com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES. Em abril de 2019 essa agência foi desativada e o correspondente imóvel, situado 
à Avenida Trevo das Missões, nº 18, Cordovil, Rio de janeiro (“Emaús”), foi cedido em 
comodato, gratuitamente, à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de 
Deus, pelo prazo de 15 (quinze) anos. A comodatária utilizará o imóvel exclusivamente 
em prol de trabalho assistencial. Nota 6 - Gratuidade: Os gastos com gratuidade estão 
diretamente relacionados às atividades assistenciais do Banco e representam 93,84% 

no exercício de 2019 (85,47% em 2018) das receitas operacionais, sendo, portanto, 
atendido o disposto no artigo 18 da lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009. Nota 
7 - Contribuicão Previdenciária: Em atendimento a notificação da Secretaria da Recei-
ta Federal, durante o exercício de 2013, a entidade recolheu ao INSS o montante de 
R$ 342.250, referente a 10 quotas do parcelamento em 60 meses e mais R$ 340.850, 
referente à contribuição patronal de competência do período de janeiro a setembro de 
2013, totalizando R$ 683.100 (valor histórico) cuja restituição já está sendo pleiteada, 
tendo em vista aqueles recolhimentos terem sido considerados indevidos pela própria 
Secretaria da Receita Federal. Nota 8 - Renúncia Fiscal: a) Contribuição previdenciária 
ao INSS- quota patronal: As contribuições previdenciárias, relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, caso fossem devidas, seriam de R$ 477.722 (R$ 514.687 em 
2018) e estão sendo divulgadas somente para fins de atendimento ao decreto nº 2.536, 
de 6 de abril de 1998, uma vez que o Banco goza de isenção do seu recolhimento. O 
Banco tem apresentado com regularidade ao órgão competente os documentos exigidos 
para manutenção do “Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)”, 
cuja renovação foi aprovada até 31 de dezembro de 2020. b) Imposto de renda e Con-
tribuição social: A entidade goza de isenção do imposto de renda e contribuição social 
sobre o superávit em conformidade com o artigo 15 da lei nº 9.532/97. c) Contribuição 
para financiamento da seguridade social (COFINS) e Imposto sobre serviços (ISSQN): 
A entidade está isenta dos tributos acima referidos, pois conforme a legislação em 
vigor, a incidência deste tributo não se aplica às receitas oriundas das suas atividades 
estatutárias. Nota 9 - Processos Trabalhistas: A entidade é parte em ações judiciais de 
natureza trabalhista que, segundo a administração e os seus consultores jurídicos tem 
a seguinte classificação de risco:

Em reais
31/12/2019 31/12/2018

Classificação de risco:
 Processos trabalhistas
  Perda provável ����������������������������������������������������������������� 245�000 160�129
  Perda possível ������������������������������������������������������������������ – 25�960

245�000 186�089
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a administração da entidade constituiu 
provisão para os processos trabalhistas com expectativa de perda provável, no montante 
de R$ 245.000 (R$ 160.129 em 2018). Os bloqueios judiciais, no montante de R$ 17.696 
em 31 de dezembro de 2019 (R$ 8.183 em 2018), estão classificados no ativo não circu-
lante. Nota 10 - Seguros: Exceto quanto a veículos de terceiros utilizados na modalidade 
de comodato, o Banco da Providência não mantém contratos de seguros para os bens do 
ativo imobilizado e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros 
que possam vir a ocorrer sobre tais ativos. Nota 11 - Eventos Subsequentes: De 31 de 
dezembro de 2019 até a data de emissão deste relatório, não ocorreram quaisquer 
eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica 
e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Ineditoriais

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CG 014/ANA/2010 - ATO CONVOCATÓRIO 007/2020 - Contratação de pessoa
jurídica para execução de serviços de recuperação ambiental e proteção de lagoas
urbanas no município de Paulo Afonso, Bahia.

A Agência Peixe Vivo torna público, de acordo com a Resolução ANA nº
122/2019, que convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto
desta seleção, cuja modalidade é coleta de preços, tipo: menor preço global,
objetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF. Os
interessados poderão obter informações pelo sita da Agência Peixe Vivo,
http://agenciapeixevivo.org.br/editais/), a partir de 13/02/2020.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2020.
ILSON DINIZ GOMES

Analista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CG 014/ANA/2010 - ATO CONVOCATÓRIO 008/2020 - contratação de pessoa

jurídica para implantação de projeto de requalificação ambiental, no município de

Santana do Ipanema, Alagoas, Baixo São Francisco. A Agência Peixe Vivo torna público,

de acordo com a Resolução ANA nº 122/2019, que convida empresas para apresentar

propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é coleta de

preços, tipo: menor preço global, objetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica

do Rio São Francisco - CBHSF. Os interessados poderão obter informações pelo sita da

Agência Peixe Vivo, http://agenciapeixevivo.org.br/editais/), a partir de 13/02/2020.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2020.

ILSON DINIZ GOMES

Analista
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