PROTOCOLO DE lNTENQf)ES QUE ENTRE Si CELEBRAM O
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) E A
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)

O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, orgao do Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e lnovacoes — MCTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

O1.263.896/0005-98, estabelecido na Av. dos Astronautas n° 1.758, Jardim da Granja,
na cidade de Sao José dos Campos - SP, CEP 12227~010, qualificado como lnstituigao
Cientifica, Tecnologica e de lnovacao (ICT da Uniao), nos termos da Lei n° 10.973/04,

doravante denominado INPE, neste ato representado por seu Diretor, 0 Dr. Clezio
Marcos de Nardin, conforme Portaria n° 3.782, do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e
Inovagoes, de O1/10/2020, publicada no Diario Oficial da Uniao de 02/10/2020, e a
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, estabelecida na SGAS
Quadra 901, Conj. A, Lote 69, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ sob 0 n.°
26.461699/0001-80, doravante denominada CONAB, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Sanches Ribeiro, nomeado conforme Resolucao

Consad n° 008, de 21/05/2021, e por seu Diretor-Executivo de Poiitica Agricola e
Informagoes, Sergio de Zen, nomeado conforme Resolugao Consad n° 007, de

07/05/2020, considerando:
a) que o INPE possui como objetivo a realizacao de pesquisas cientiﬁcas,
desenvolvimento tecnoiogico, atividades operacionais e capacitacao de recursos
humanos nos campos da Ciéncia Espacial e da Atmosfera, da Obsen/acao da
Terra, da Previsao de Tempo e Estudos Climaticos, da Engenharia e Tecnologia

Espacial e areas do conhecimento correlatas, consoante a politica definida pelo
Ministério;
b) que a CONAB tem por finalidade desenvoiver pesquisas sobre a agropecuaria
nacional para subsidiar e executar as politicas piilblicas referentes ao
abastecimento, a previsao de safras, custos de producao, armazenagem,

garantia e sustentagao de precos;
c) que ambas lnstituiooes tém interesse em realizar, de forma coordenada e em
comum acordo, o compartilhamento de dados para fins cientificos;

d) que se reconhecem a necessidade e a importancia de se consolidar este
Protocolo de Intencoes, visando a consecucao das atividades aoima descritas;
Resolvem celebrar 0 presente Protocolo de Intengoes, nas seguintes condigoes:
I. As partes se comprometem a discutir sobre a conjugagao de esforcos com 0 objetivo
de complementar as suas experiéncias nas areas de interesse comum, sem prejuizo de

suas agoes individuais e independentes;
El. Para a execucao futura de projetos e atividades relacionadas com este "Protoco|o de
intencoes", as Partes elaborarao Pianos de Trabalho Especificos, que deverao ser

implemeniados por meio de Acordo de Cooperacao Técnica ou outros instrumentos
congéneres para cada projeto;
Ill. Este Protocolo de lntengoes entrara em vigor a partir da data de sua assinatura e

vigera por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser encerrado antecipadamente,
mediante comunicagao por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedéncia, de uma p
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IV. O com p artilhamento d e d a d os e mformacoes
'
”
decorrentes desse Protocolo de

lntengées obsen/ara no que couber, as disposicées da Lei Geral de Protegao de Dados
n.° 13.709/2018.
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