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OONTRATO

CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM A TUNDAÇÃO
I]NTVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
DO SUL-FUFMS E A I'UNDAÇÃO Or ApOrO À
PESQUISA, AO ENSINO E À CUr,rUnn -
FAPEC.
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Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃo UNTVERSTDADE T,EDERAL DE MAT9
GROSSO DO SUL (UFMS), instituição de ensino superior com personalidade jurídica de direito
público, instituída nos termos da Lei no 6.674, de 05 de julho de 1979, com sede à Av. Costa e
Silva, s/no, Cidade Universitaria, CEP 79070-900, em Campo Grande/IvIS, inscrita no CNpJÀ4F
sob o no 15.461.510/0001-33, neste ato Íepresentada pelo seu Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, cLÁuDIo CESAR DA sll-,va, portador do cpFÀ,IF n. 367.g1g.351-49,
confonne delegação de atribuição objeto da Portaria n" 130, de 08.02.2017, e do outro lado, a
FUNDAÇÃO DE APOIO À rNSqUrSA, AO ENSINO E A CULTURA (F'APEC), ENtidAdC
sem Íins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CMJÀrIF sob o no
15.513.690/0001-50, com endereço à Rua Nove de Júho, 1.922, vila Ipiranga - campo
GrandeÂMS, neste ato representada pelo seu Secretiírio-Executivo, IIERBERT ASSUNÇÃO DE
FREITAS, brasileiro, domiciliado e residente em Campo GrandeÀ4S, portador da Carteira de
Identidade 737601 - SSP/lvÍS e do CPFÀ4F no 474.599.911-34, e considerando o contido no
processo no 23104.00439012017-81, celebram este Contrato, com fundamento no Inciso XIII, do
Art.24, da Lei no 8.66611993, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC encontra-se devidamente registrada no MEC/MCTIC
como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Portaria Conjunta
MEC^4CTIC n. 33 de 1210512016), declarada de utilidade pública municipal (Lei 2.050, de
15/0611982), registrada e credenciada junto ao CNPq (N" 900.0785/2000), registrada junto ao
Conselho Regional de Administração - CRA/MS (Registro n'E-0102, Certidão n" 06412016\.

CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é a única entidade autorizada a apoiar a FUFMS, nos
projetos de pesqüsa, ensino, extensão, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e
inovação de interesse da Universidade, especialmente no que concerne a gesüio administrativa e
financeira necessária a execução dos projetos;

CONSIDERANDO a existência de requisitos legais e administrativos prévios para que a Fundação
FAPEC possa se relacionar com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com
fulcro nos princípios da Administração Pública, princípios e preceitos da Lei 8.666, de 2l de junho
de 1993 e suas alterações posteriores; da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, alterada pela Lei
12.349, de l5 de dezembro de 2010, Lei 12.863, de24 de setembro de 2013,Lei 13.243,de ll de

Divisão de Gestão dê Contratos/pROADl
Fone: (0xx67) 3345-7427 - E-maili dict.prad@ufms.br

Av. Costa e Silva, s/no - Caixa postal 549 - Cidade Universitária
79O7O-9OO - CÂMPO GRANDE - IT|ATO GROSSO DO SUL

I



SeMço Publico Federal
MinbláÍio da EducaÉo

Fundaçâo Unlversldede Faderel de tlato Grosso do Sul st
uFluts

janeiro de 2016; regulamentada pelo Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e alterações

determinadas pelo Decreto 7.544, de 02 de agosto de 201l, Decreto 8'240, de 2l de maio de 2014'

Decreto g.241, de 2l de maio de 2014, Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria

Interministerial 507, de24 de novembro de 2011, e ainda, em consonância com as Resoluções

UFMS n', 13212015,13312015, l34t2}l5 e 13512075, bem como a Legislação competente em vigor

aplicável à espécie, o qual, na melhor forrna de direito, reger-se-à, pelas seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DAS CONVENÇÔES

1.1 - As signatrírias adotam as designações simplificadas de "coNTRATAME'» para a Fundação

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e de'CONTRATADA" para a Fundação de Apoio à

Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC'

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO OBJETO

2.1 - Opresente contrato tem por objeto a contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino

e à cultura (FAPEC) para sistematizar e prestar apoio na gestão administrativa e Íinanceira

necessárias à execução da realizaçáo do vestibular para preenchimento de vagas em cursos de

graduação na modalidade à distância, conforme Edital GAPESTAB N' 7512014.

2.2 - lntegran o pÍesente contrato, para todos os efeitos de direito, o Plano de Trabalho com o

detalhamento da gestão administrativa e financeira do objeto - Anexo I'

CLÁUSULA TERCEIRA - DO Ft]NDAMENTO LEGAL

3.1 - o presente contrato é celebrado por meio de dispensa de licitagão, com fundamento no inciso

XlU, ao erl 24 daLein.8.666193, e amparado no artigo lo da Lei n' 8'958/94, regulamentada

pelos Decreto s n.7.423/2010 e Decreto N" 8.241, de 2l de maio de 2014.

3.2 - Opresente contrato prevê captação de recursos pela Fundação de Apoio para cumprimento do

objeto, com base no Parecer no

l412013/CAMARAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSUiPGF/AGU, que amplia o

entendimento dos arts. 30 e 40D da Lei no 8.958/94, indicando ser possível a captação dos recursos

sem ingresso na conta única do tesouro nacional, sem prejuízo na prestação de contas' com repasse

dos recursos remanescentes à uFMS por se tratar de receita pública.

CLÁUSULA QUARTA DO DETALHAMENTO DAS OBRIGÀÇÕES E DAS

RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DAS PARTES

4.1 - As obrigações e responsabilidades atribuídas às paÍtes, em decorrência deste ajuste, são as

seguintes:
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I - Na execução do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a encaminhar, fomalmente,
com a necessária antecedência, as informações e documentos que se façam indispensáveis à
adequada execução do serviço de gestão contratado, competindo-lhe ainda:

a) colocar à disposição da CONTRATADA os recursos financeiros necessiírios à regular
execugão da gestão administrativa e financeira do plano de trabalho, fomecendo-lhe, sempre
que isso lhe fizer exigível, dados indispensáveis para ao bom e fiel cumprimento do objeto
contratado;

b) efetuar o pagamento dos custos operacionais da CONTRATADA, comprovadas em
documentos contábeis e ou fiscais adequados, devidamente atestados pelo fiscal do contrato;

c) especificar à CONTRATADA, conforrne contido no Plano de Trabalho (ANEXO I) e na
forma da lei, os serviços, bens e demais objetos a serem contratados no interesse do plano de
habalho;

d) selecionar e instituir a Comissão de Vestibular da Educação a Distância DIEAD/SEDFOR
que fará a supervisão e acompanhamento dos servigos prestados pela CONTRATADA;

II - Além das obrigações relacionadas no Plano de Trabalho (ANEXO I), na execução do presente
contrato a CONTRATADA obriga-se a envidar todo o empeúo e dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe forem conÍiados, obrigando-se ainda a:

a) supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os
propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;

b) planejar, organizar e executar a aplicação das provas nas cidades-polo na data estipulada no
Plano de Trabalho (ANEXO I);

c) designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do
contrato, em cumprimento ao disposto no aÍ. 6g da Lei rf g.666/93;

d) mantení CONTRATANTE informado de todas as fases do serviço contratado e de todas as
ações relativas a ele;

e) não transferir a outrem, por qualquer fonna, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar
quaisquer serviços a que se comprometa prestaÍ, sem autorização do CONTRATANTE;

0 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações com ele
assumidas, todas as condigões de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de
licitação;

g) atender ao exigido no Decreto n" 7.203,de 04.06.2010 - Lei do Nepotismo;
h) executar suas atividades visando à implementação e o desenvolvimento do serviço de gestão

contratado, tudo de forma a atingir os fins objeto do plano de trabalho a ser gerenciado;
i) abrir e manter conta banciíria específica para receber e movimentar os recursos financeiros

alocados à execução do presente contrato, bem como pagar os respectivos fomecedores de
bens e serviços, ou de qualquer outro tipo de contrato, por meio de transferências bancririas
em favor do beneficirírio contratado;

j) apÍesentar à CONTRATANTE, quando exigível, os relatórios das atividades desenvolvidas
no âmbito do gerenciamento do plano de trabalho;
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k)possibilitaraofiscaldocontratooacompaúamentodasoperaçõesrelativasàs
movimentações bancárias efetuadas, bem como o acesso à emissão de extratos e saldos

bancários;

l) fornecer à CoNTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado, informações

adicionais aos relatórios sobre atividades técnicas, administrativas e financeiras decorrentes

do Presente contrato;

m) guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas em razão da execução do contrato'

sendovedadaasuadivutgaçaosemapréviaeexpressaconcordânciadaCONTRATANTE;
n) cumprir, rigorosamente, todo, os prazos fixados no cÍonogÍama de atividades' requisitando

com antecedência necessária os documentos e informações que se façam necessários e que

devam ser fornecidos pelos representantes da CONTRATANTE;

o) observar fielmente as obrigaçoes e detalhamentos estabelecidos no plano de trabalho'

devendo atender, outrossim, as determinações e orientações que formalmente lhe sejam

dirigidaspelohscaldocontratoepelocoordenadordoplanodetrabalho;
p; 

"onrtit 
ri.quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratadosl

q; apresenta, a coNrnerANTE, em até 30 (trinta) dias após o final da execução do contrato'

prestação de contas contábiufinanceira, devendo incluir em tal prestação de contas as

transferências à CONTRATANTE dos bens que forem adquiridos com recursos do plano de

trabalho, bem como instruíJa, no que for aplicável, com as peças referenciadas no artigo 62

da Portaria InterministeriavcGU/MF/lvlPOG no 424 de 30 de dezembro de 2016 e com os

comprovantes efetivos dos contratos e pagamentos efetuados no interesse do plano de

trabalho, entre outros;

r) observar, nos respectivos processos de contratação de bens e serviços' o Decreto

8,24ll2ol4,que dispõe sobre a contratação de bens e serviços pelas fundações de apoio,

podendo e devendo utilizar nas respectivas contratações, caso mais vantajosas' as atas de

registro de pregos mantidas peta CoNTRATANTE ou por outro órgão público federal;

s) submeter-se à fiscalização dà execução do contrato pela CONTRATANTE e pelos órgãos de

auditorias extema e intárna competentes, tais como cGU e TCU, na forma e limites da lei;

0responsabilizar.se,exclusivamente,pelacontrataçãoepagamentodos
salários/remunerações/bolsas/contratos de seus empregados, prestadores de serviço,

colaboradoresefomecedores,bemcomorecolher,noprazolegal,osencaÍgossociais
(previdenciários e trabalhistas) e tributos devidos, exibindo, sempre que solicitado' as

comprovagõesrespectivas,inclusivequantoasobrigagõesacessóriastributáriase
previdenciárias;

u) manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

trabalhistas, Justiça do Trabalho (CNDT) e todas as condições de habilitação e qualihcação

exigidas em lei Para a contratação;

v) administrar e responder por todo e qualquer assunto relativo aos seus emprogados'

prestadores de serviços, fornecedores e colaboradores, inclusive aqueles contratados para

atuar diretamente no interesse da execução do plano de trabalho;
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w) não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato a outra fundação de
apoio, ou mesmo delegar o núcleo do contrato (gestão administrativa e frnanceira do plano
de trabalho) a terceiros;

x) recolher aos cofres da CONTRATANTE, ao final, todos os valores remanescentes do plano
de trabalho;

y) aplicar no mercado financeiro, na forma do §4" do artigo 116 da Lei no 8.666/g3,sempre que
houver possibilidade, os saldos de recursos que estiverem parados na conta banciíria aberta
para transitar os recursos transferidos para gerir o plano de trabalho, devendo os respectivos
rendimentos fazer parte da prestação de contas a ser apresentada ao final;

z) observar, em qualquer ação durante a execução do presente contrato de gestão
administrativa e financeira do plano de trabalho, os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade;

aa) atender, na fomta da lei e do plano de trabalho, as especificações para a contratação de bens
e serviços encamiúada, por escrito, pelo coordenador do plano de trabalho;

bb) formalizar, mediante autuação e registro sequencial prévios dos respectivos procedimentos,
todas as ações que envolvam contratação e pagamento, no interesse e com recursos do plano
de trabalho;

cc) atender, nas contratagões de bens e serviços necessiirios à execução do plano de trabalho,
rigorosamente aos preços de mercado.

CLÁUSULA QUINTA - Do vALoR E Do PAGAMENTo

5.1. - O valor global estimado do presente çontrato é de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil
reais), referente ao pagamento de 2400 inscrições no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) estando
inclúdos nesse montante o valor destinado à gestão e o valor destinado ao pagamento pelos
serviços de gestão administrativa e financeira contratados.

5.2 - Do montante acima especificado, estima-se que os gastos correspondentes à gestão
adminisflx6va e Iinanceira para a execução do objeto do contrato seja de R$138.522,15 (cento e
trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

5.3 - Estima-se que o pagamento dos serviços de apoio à gestão administativa e financeira da
CONTRATADA seja no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), pagamento
esse que também leva
CONTRATADA.

o nome de ressarcimento relativo dos custos operacionais da

5.4 - Estima-se que o saldo remanescente, após a execução do objeto e pagamento dos custos
operacionais da FAPEC, seja de aproximadamente R$ ll.g77 ,85 (onze mil, novecentos e setenta e
sete reais e oitenta e cinco centavos). O saldo remanescente efetivamente apurado deverá ser
integralmente restituído pela CONTRATADA à CONTRATANTE, devidamente corrigido com os
rendimentos pertinentes, em até 30 dias após a execução do contato, juntamente com a prestação
de contas.
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5.5 - Os valores recebidos pela GONTRATADA servirão para cobrir todas as despesas necessárias

à realização das fases do processo seletivo, de acordo com o Plano de Trabalho'

5.6 - Encontram-se incluídos no preço do contrato todos os encargos, tributos e custos' diretos ou

indiretos,relacionadosàatividadedaCONTRATADAnoâmbitodopresentecontrato.

5.7 - O valor das inscrições será de R$ 80,00 (oitenta reais)' Salientamos que as isenções de taxa

previstas na legislação vigente serão subsidiadas pelo valor arrecadado com as taxas de inscrições'

5.g - As despesas com a execução do objeto e o pagamento da coNTRATADA serão realizados

com base no valor efetivamente arrecadado com as taxas de inscrições dos candidatos.

5.9 - Estima-§e que os valores recolhidos são completos e suficientes para pagar todas as despesas'

Nesse ca§o, nenhuma reivindicação para pagamento adicional seú considerada pela

CONTRATANTE.

5.10_Casohajasaldodesfavorávelentreasdespesascomaexecuçãodoobjetoeaefetiva
arrecadação,aCONTRATANTEseresponsabilizarápelaquitaçãodosaldo'

CLÁUSTJLA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes da execução deste GoNTRATO, correrão à conta de arrecadação de

taxadeinscriçãoparaoProcessoSeletivo_VestibularEaD20lT_UABruFMS.

6.2 - Ataxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) será recebida diretamente por meio de

boleto bancário Pela CONTRATADA'

6.3 - Oconendo a possibilidade descrita no item 5.10, as despesas correrão à conta de dotação

orçamentária consignada no Programa de Trabalho 12.364.2080'20RK'0054 - Funcionamento de

Instituições Federais no Estado de Mato Grosso do Sul, Fontes 0250, Natureza da Despesa 3390'39

e Nota de EmPeúo.

cLÁusuLA SÉTIMA-DA FrscALrzAçLo Do coNTRATo

7.1 _ Aexecugão das atividades contratuais ora pactuadas será acompanhada e supervisionada por

FISCAL designado pela coNTRATANTE, o qual se incumbirá de proceder a anotações' em

registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato' Sendo-

lhe assegurada, ainda, a prerrogativa de supervisionar a execução do presente contrato' de modo que

sejamcumpridasintegralmenteascondiçõesconstantesdesuascláusulas.

7.2-AsupervisãoexercidapeloFISCALdaCONTRATANTEnãoexcluiráoureduziráa
responsabiliáade da coNTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual'

7.3 - Ante o princípio da segregação de fimções, o coordenador do plano de trabalho não poderá ser

designado para o encargo de FISCAL do contrato'
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CLÁUSULA oITAvA - DAs ALTERAÇÕES

8.1. - Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alterados mediante Termo Aditivo,
nas situações e limites permitidos pela Lei n.8666193, observando o interesse público.

CLÁUSULA NoNA - DA RESCISÃo

9.1 - O contrato poderá ser rescindido:

a) nnilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos do artigo 79, inciso I, daLei8.666193;

b) por acordo mútuo, na forma do inciso II do artigo 79 daLei8.666/93; e

c) judicialmente, na forma do inciso III do artigo 79, inciso III, da Lei 8.666193.

d) pelo não recredenciamento tempestivo da CONTRATADA pelo MCT/TvÍEC, conforme Decreto

742312010.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs PENALIDADEs E Do PRoCEDIMENTo PARA APLICÁ-
LAS

l0.l - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a autoridade adminisÍativa poderá,
garantido o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das responsabilidades civis e penais,

aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei n" 8.666/93.

10.2 - Sem prejúzo do contido no item 10.1, será aplicada à CONTRATADA:

a) multa equivalente a2Yo (dois por cento) sobre o valor estimado para os custos operacionais,
caso haja inadimplemento parcial ou pútica de fato que não leve à rescisão rurilateral do
contrato;

b) multa eqúvalente a l|Yo (dez por cento) sobre o valor estimado paÍa os custos operacionais,
caso haja recusa na sua execução, inadimplemento total ou prática de fato que leve à
rescisão unilateral do contrato.

10.3 - Além de poder ser cumulada com outras penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666193, a

multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas na execução do contrato.

10.4 - A CONTRATADA será notificada da irregúaridade e podení no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do seu recebimento, apresentar defesa por escrito e requeÍer as provas que pretende
produzir. Produzidas as provas, será notificada para apresentar, no prÍrzo de 05 (cinco) dias,
alegações finais, decidindo a autoridade em igual prazo.

10.5 - Da decisão que aplicar a sanção caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sem efeito
suspensivo, para a autoridade superior, salvo se for ela mesmo a autoridade que teúa aplicado a
sanção, quando então caberá pedido de reconsideração em igual prazo.

Diyisão de Gestão dê Contratos/PROADI
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10.6 - As sanções aplicadas serão registradas nos cadastros administrados pela Controladoria Geral

da União e pelo Ministério do Planejamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL E

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ll.l - As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser executadas fielmente pelas partes,

de acordo com as condições avençadas e as no[nas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas

consequências de sua inexecução, total ou parcial'

ll.2 - Durante a execução do contrato, o FISCAL do contrato deverá avaliar a regularidade da

prestação do serviço de gestão contratado, formulando, quando necessário, as determinações para

corri gir eventuais inadequações.

11.3 - Os relatórios parciais sobre a execução do contrato apresentados pela CONTRATADA

deverão ser submetidos ao FISCAL do contrato'

ll.4 - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma preconizada pela Lei 8-666193,

devendo a CONTRATADA, outrossim, apresentar a devida prestação de contas, na forma da Lei

g.g5glg4 do Decreto 7.423/2OlO e, no que couber, na forma da PoÍaria Interministerial 50712011.

ll.5 - A prestação de contas final será analisada pelo setor de contadoria e finanças da

CONTRANTE ou por órgão equivalente, devendo ser elaborado laudo ou Parecer técnico sobre a

regularidade da prestação de contas.

ll.6 - A vista do parecer ou laudo técnico sobre a prestação de contas final, o FISCAL designado

pela CONTRATANTE receberô ou não, no todo ou em parte, os serviços executados pela

CONTRATADA.

CLÁUSULÀ DÉCIMA SEGUNDA _ DO PESSOAL

l2.l - O pessoal que a CONTRATADA empregaÍ na execução dos trabalhos/serviços ora

avençados, inclusive o pessoal alocado em tareías no interior do plano de trabalho, não terá

qualquer vínculo de natureza trabalhista ou empregatícia com a CONTRATANTE, não podendo

áe-anda, desta quaisquer pagamentos, sendo tudo da exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA.

12.2 - Todo o pessoal que a CONTRATADA utilizar na execução dos trabalhos/serviços, mesmo

que remunerado com ÍecuÍsos oriundos da CONTRATANTE, ser-lhe-á diretamente vinculado, não

se estabelecendo vínculo trabalhista ou empregatício de qualquer natureza com a

CONTRATANTE. Se eventualmente a CONTRATANTE vier a ser demandada pelo pessoal

utilizado nos trabalhos, a CONTRATADA a indenizará das despesas que em decorrência rcalizar,

atualizadas monetariamente.

Divlsão de Gestão de Contratos/PROADI
Fone : (0xx67 ) 3345 -7 427 - E' m a i I i dicl.prad@uf ms. br

Av. Costa e Silva, a/no - Caixa Postal 549 - Cidade Universitária

79o70,+io,í, - cAilPo GRAI{DE - I|IATO GROSSO DO SUL 8
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12.3 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano de trabalho,
gerenciado pela CONTRATADA, ocorrerá nos termos da Lei 8.958/94, daLei 12.772/2012, daLei
12.70812012 e do Decreto 742312010.

12.4 - A CONTRATANTE podená autorizar, de acordo com as noÍrnas aprovadas pelo órgão de

direção superior competente, a participação de seus servidores na execução do plano de trabalho
gerido pela CONTRATADA e nas atividades executadas pela CONTRATADA, tudo na forma da
Lei 8.958/94, do Decreto 7423/2010, do regime jurídico de cada categoria de servidores e sem
prejúzo das respectivas atribuições funcionais.

12.5 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano de trabalho gerido
pela CONTRATADA, deüdamente autorizada na forma da Lei 8.958/94 e demais nonnas
aplicáveis, não cria vínculo trabalhista ou empregatício de qualquer natureza com a

CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA, na forma do plano de trabalho em que se funda o
presente contrato, pagar bolsas de ensino, pesquisa ou de eÉensão.

12.6 - Desde que configurada contraprestação por serviços prestados, descaracteriza-se a
legitimidade da concessão de bolsa, devendo o pagamento assim realizado sofrer a incidência fiscal
e previdenciríria correspondentes.

12.7 - É, vedada aos servidores da CONTRATANTE a participação nos projetos gerenciados pela
CONTRATADA durante a jomada de trabalho a que estão sujeitos legalmente, salvo a colaboração
esporádicq remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, tudo na fonna das noÍmas
previstas na Lei 8.958/94, no Decreto 742312010 e na Resolução CONSLINI n" 0212006.

12.8 - E vedada a utilização, pela CONTRATADA, dos servidores da CONTRATANTE para a
contratação como pessoal administrativo, de manutenção, docência ou pesquisador para prestar

serviços ou atender necessidades de caráter p€rmanente da CONTRATANTE, tal como regulado no

§ 3'do aÍigo 40 da Lei 8.958/94.

12.9 - Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento, a qualquer títuIo, de débitos contraídos pela

CONTRATADA em relação ao pessoal por ela contratado, inclusive quanto ao pessoal alocado em
tarefas intemas do plano de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos PRAzos DE vIGÊNCIA E DE ExECUÇÃo Do
CONTRATO

l3.l - O presente instrumento terá vigência de 4 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura,
devendo ser extinto tão logo tenha sido entregue ao CONTRATANTE a relação final dos
candidatos aprovados no Processo Seletivo e atendido a todos os recursos interpostos.

13.2 - O n5s srrmprimento do prazo de execução do objeto, por culpa da contratada, levaní à
rescisão unilateral do contrato, na forrna da lei.

Dlvisão de Gêstão de Contratos/PROADI
Fone : (0xx67) 3345 -7 427 - E - m a il i dict.prad@ufms. br

Av. Costa e Silva, s/no - Caixa Postal 549 - Cidade Universitária
79070-900 - CAMPO GRÀNDE - rrATO GROSSO DO SUL

I l.r l'
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA PUBLICAÇÃO E DOS DIREITOS AUTORAIS

14.1- A CONTRATANTE providenciará, no prazo daLei n.8.666/93, a publicação do extrato

desse termo de contrato no Diá'rio Oficial da União'

14.2- Reservam-se em favor da CONTRATANTE, em sua integralidade, os direitos sobre inventos,

inovações, tecnologias, novos coúecimentos comercializáveis e direitos autorais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA_DO FORO

15.1 - Elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes e dos

correspondentes Termos Aditivos, o Foro da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, com renúncia a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSTJLA DÉCIMA SEXTA _ DA CONCLUSÃO

16.l - E por estarem firmes no propósito de criar o vínculo jwídico, assinam o presente termo em

duas vias de igual teor e forma.

Campo Grande/]vÍS, &,-a" de2017

pela FUNDAÇÃO UNTVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Do SUL

CESAR SIL
Pró-Reitor de Adminish'a Infraestrutura

PEIA FUNDAÇÃO DE APOIO À PNSQUTSI, AO ENSINO E A CULTURA

HERBERT ASSI.JNÇÃO DE FREITAS
Secretário-Executivo

TESTEMTJNHAS:

Ç,*

{ 2)

NOME:
CPFÀ4F: O5A'27'3

49\l)
NOME: ?ritr,í1.11'r Cti'r;{i'i

iÉr 2f*i rEl

IJ

Dlvlsão de Gestão dê Contratos/PROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 - E-maih dict.9Âd@ufms'br

Av. costa e Silva,;/no - Caixa Postal 549 - Cidade Universltária

79070-900 - cAlrlPo GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CPF&ÍF:
slli

ca)'7É

l0
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ANEXOI

PLANODE TRABALHO

PROCE§SO SELETTVO DE VESTIBULAR DA EDUCAÇÃO I DrSTÂNCrA

UAB/UT'N[§

1. DNX)S CAI)ASIRAIS DOS PARTÍCIPES

Ir Entldade Proponente

II - Entidade Executora

Pró-reltorla de Planejamento ê Orçamento
Cidade Universitária s/no Caixa Poslat S49 - Fone: 6Z i345.7273

CEP 7907G900 - Campo Grande - MS

T
I

-!-.2

UFIUTS

lr

Proponente
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ
15.461510/0001-33

Endereço
Cidade Universitári a, s/no - Campus Universitário
Cidade

Grande
UF
MS

CEP
79.070-900

Esfera Administrativa
híblica Federal

DD
D
67

Fone
3345-7985

Fax
3345-7985

E-Mail
rsitoria@ufÍns.br

Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine

CPF
070.327.978-57

N"RG/ Órgão
Expedidor
161033209 -
SSP/SP

Cargo
Professor Universitrírio

Função
Reitor

MarÍcula
232t6365

Endereço Residencial
Rua Channes, 6.400 - Residencial Altos da Afonso Pena

CEP
79040-m4

órgão/Entidade

Frmdação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC

CNPJ

15.sr3.690/0001-s0
Endereço

Rua 9 de Julho, 1.922 - Campo Grande - MS

Esfera Administrativa
Entidade Privada s/ fins lucrativos

Nome do Responsável

Heúert Assunção de Freitas
CPF

474.598.9rr-34
N" R6gão-
Expedidor

Cargo Função

Secretiário Executivo
DDD
(67)

Telefone:

3346-5900
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2 - DISCRIMINAçÃ0 Do PROJETO/PROGRAMA

UFM§

Secretário

Executivo
737601- SSP/IvÍS

CEP

79.050-26r
Endereço Residenci

Rua Spipe Calarge,

al

t.247. JardimTV Morena - CamPo Grande - MS

Período de ExecuçãoTítulo do Projeto/Programa
Término
3vlol20l7

Início
ovú12017

PROCESSO SELETIVO DE

ADISTÂNCIAUABruFMS

CAÇUEDADI.JLARTTBVES

Profa. Daiani Damm Tonetto Riedner

Chefe da Divisão de Blucação a Distância - DIEAD

Coordenador do ProjetolPrograma' Unidade Vinculada

Secrctaria EsPecial de Educaçao a Distância e Formação de Professores - SEDFOR/RTR

Objeto
epoio nu gestão administrativa e financeira para execução do Processo seletivo - vestibular

FaDzOlT -UABruFMS
Justificativa da Proposiçao

Desde cnaçao da Pró-Re tona de Gestilo de Pessoas e do trabalho a COPEVE ComlsSao
i

d vestibul criada para cuidar dos proces SOS que envo v lam a real ,zação do
Permanente e ar

tibular os de aluno§ nos cursos de graduação oferecidos pela UFMS deixou de
YES para rngress

tir Tendo vlstâ que a UFMS utiltza o s§ U S lstema de Seleção Unificado pâra
ex1S em

reencher oferta de AS dos cuÍ§ os de graduaç ão presenclats para candidato S que tenham
p a vag

ado pel ENEM Exame Naclonal do Ens rno Médio S tuaçao que nao se ap rca as ofertas
pas§ o

da Uni idade Aberta do Bra§il faz-SC ne@ssfuia a contratação da fiurdação de apo to para
ver§

realizar esse Processo seletivo.

As vagas aprovadas no Edital CAPESTAB N" 7512014 são destinadas para ingresso no semestre

de2017.2(segundo semestÍe de2ol7) e o processo seletivo precisa ser realizado dentro do

cronogrÍrma esiabelecido pela Comissão de Vestibular da SEDFOR, instaurada pela Instrução de

S"niço n" 06, de 24 de maio de 2017. A DIEAD/SEDFOR não possui estrutura adequada para

exec;tar as funções administrativas da realização de um processo seletivo dessa amplitude'

tampouco se justifica dotá-la de uma estrutura requerida para essas situações tendo em vista que

são processos esporádicos que dependem de Editais específicos que são lançados pela

CAPESNAB
forma, ntendemo que SCJa peÚlnente envo eÍ à particlpaçao da Fundação de Apo o a

Dessa e S

Ens Cult que em seu portfó o tem comprovada experlenc a na execução
Pesqursa ao lno e a ura

tendo s ido i prmc pal organtzação no Estado de
deSse t1po de certame, Mato Gro s§o do Su na

Pró-reitoria de Planelamento e Orçamento
Cidade Universitária s/no Câixa Postal 9 - Fone: 67 33/.5'7273

CEP 7907G900 - CamPo Grande - MS
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execução de concursos públicos envolvendo as Prefeituras Municipais, Câmara de Vereadores,
Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretarias Estaduais, etc. Entendemos ainda que, por
tratar-se de uma fundação de apoio à Universidade, a mesma possa realizar as atividades
administrativas desse processo seletivo em uma contratação que não vise aferição de lucros e
sim parceria para coberhua de custos operacionais.
A necessidade de contratação da FAPEC para apoio administrativo e financeiro para execução
do Processo Seletivo - Vestibular F;aD 2Ol7 - UAB/I.IFMS se justifica por ser a frrndação
credenciada para apoiar ações relacionadas ao desenvolvimento institucional, conforme trata o
Art. 1" da tri 8.958, de 20 de dezembro de 1994. O processo seletivo visa o preenchimento de
vagas dos Cursos de Modalidade a Distância da UFMS para os polos de Bataguassu, Bela Vista,
Bonito, Campo Grande e São Gabriel do Oeste.
Serão ofertadas 600 vagas paÍa os cursos de Bacharclado em Administração Rública,
Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em lrtras
Poúrguês e Espanhol e Licenciatura em Educação Física. A previsão de inscritos é de
aproximadarnente 2500 candidatos, incluindo os candidatos que participarão do Programa de
Isenção da Taxa de Inscrição.

3 - DESEI\TVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I - ntFoRMAÇÕBS SOSRE AS ATTrDADES

Pró.rsltoria de Planejamento e Oíçamento
Cidade Unh/eÍsitáÍh s/no Caka Poslal 549 - Fone: 67 3345.7273

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

I

\

)

n.

[,.]

UFTUI§

Ativtdsdes a serem desenvolvidas no Prnjeto/Programa
l. Preparação e organização do processo seletivo;
2. Desenvolvimento de sistema para Inscrições online;
3. Recebimento da taxa de inscrição;
4. Análise de solicitação de isenção de taxa de inscrição;
5. Elaboração de questões pÍua pÍovÍts teóricas;
6. Revisão das questões paraprovas teóricas;
7. Organização do espaço e ensalamento das provas;
8. Impressão das provas;
9. Aplicação das provas;
10. Correção das provas objetivas e da redação;
ll. Recebimento e conferência de documentação de matrícula;
12. Entre de rel ão final de rovados com a documen ão necessária.

Responsabilidade da UFM,S:
l. Lançar os editais com os resultados de todas as fases do processo seletivo pela Pro-

Reiroda de GÍaduâçãô - PROGRAD:
2. Acompaúar a gestão administrativa e financeira das ações a serem desenvolvidas para

seletivo;do



,/
\\é

Serviço Público Federal
Ministério da Educaçáo

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su!

3. Acompanhar a logística
UAB/UFMS;

4. Solicitar relatórios administrativos e financeiros;

candidatos em todas as fases, inclusive das inscri

das inscrições jrmto aos polos de apoio presencial da

Responsabilidades da FAPEC:
L Élaboração de questões Para comPor o banco de dados das provÍl§;

2. Recebimento de 100 rêquerimentos do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição do

Processo Seletivo - Vestibular EaD 2Ol7 - UAB (previsão);

3. lnscrição de 2500 candidatos (previsão) on-line, com entrega da documentação pertinente

on-line;
4. Recebimento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 por meio de boleto bancário;

5. Aplicação dos recursos advináos do recolhimento da taxa de inscrição em conta bancária

úrta especificarnente para este fim;
6. Receber os requerimentos de inscrição efetuados pela intemet, verificando §eu correto

preenchimento;
7. Analisar as solicitações de isenção de pagamentos da inscrição;

8. Divulgar edital com o resultado das solicitações de isenção de pagamentos da inscrição;

9. Seleção de 12 coordenadores, 05 chefes de setores, 100 fiscais (de sala/volantes)' 5

vigilLtes, 5 motoristas e 18 serviços gerais para aplicação das provas em cada polo

(previsão);
10. Àplicação de 2500 prova§ no dia 23 de julh o de 2Ol7 (domingo);

11. Côrreção de 2500 provas objeúvas e 2500 redações;

12. Diwlgação dos candidatos aprovados;

ii. »i*fã"iao dos candidatos classificados de acordo com o número de vagas destinadas aos

polos de aPoio Presenciais;
14. Disponibilizar-emtodos os locais de prova computador, copiadora e impressora, além de

material de escritório peÍtinente a cada fase do Vestibular UABÂJFMS 2017;

15. Etaborar os editais com o§ resultados de todas as fases do processo seletivo;

16. Emitir relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases do Vestibular

UABruFMS 2017, sempre que necessário;

17. Imprimir as provas e oJ cartões-resposta do Vestibular UAB/UFMS 2017;

1g. puülicar, na imprensa oficial, todoi os editais e atos relativos ao Vestibular UAB/IJFMS

2017i
19. Receber, analisar, interpretar e emitir paÍec€res referentes aos recursos interpostos pelos

Da UFMS:
- Sistema de Perfil socioeconômico para pÉ-matrícula;

- Sala de reuniões;

o

a

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

- Câmeras de monitoramento;

DaFAPEC:
- Impressoras;

Pró-reitoria de Planejamento ê Orçemênto
Cidade UniversitáÍia s,lno Caka Poetal 549 - Fonê: 67 33/5'7273

CEP 7907G900 - CamPo Grande - MS
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II - RECURSOS HUMANOS EIwoLVIDos No pRoJETo/pRoGRAMA (Nome e grau
de vinculação com a IFES)

Participantes Vinculados à UFMS - Servidores

(l) vínculo UFMS = informar qual o vínculo do servidor com a uFMS; Tecnico (T) ou
Docente (D)

(2) Titulação = informar qual a titulação do servidor; Graduado (G) ou Especialista (E) ou
Mestre (M) ou Doutor (D).

(3) Carga Horária = estimativa da carga horária total a ser destinada, pelo servidor, para a
execução do projeto.

(4) valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao servidor pela
participação no projeto. Se não houver pagamento de bolsa, informar 0.00.

(5) Quantidade de meses para recebimento de Bolsas.

Pró-reitoria de planejamento ê Orçamento
cidade u nive rsitá ria 

;fi ffd1""qHrJ H 
- Fone. 

"67 

3345. 72 73

-Co utadores
Espaço físico a ser utilizado no projeto/programa

a

a

- Sala de reuniões

Da UFMS:
- Sala de reuniões da SEDFOR;

Da FAPEC:
- Sala de impressão de provas;

NoCooplrlo MàEí.dâ
§lAPa

CPF Vfocuto
IJFMS ID

Tihn.ção E) Crr!â
Ilmíria d)

Valor da
Bolsá

{R§) tÔ

auaüt'Íüdô
demes

pca recblo
ds Bolses o

Iiuçáo6'

Daiani Damm
Tonetto Riedner 163225 00780164105 D M 2ür 0,00 0,00

coMtssÀo
DE

VESTIBUT-ÀR
Jeíferson Silva de
Pádua Melo 25434t1 65344359! 87 T M 20h 0,00 0,00

COMISSAO
DE

VESTIBUI-AR
&fuudo trú
Figueiredo de Lima 21448/.3 308968861 l5 T M 20h 0,00 0,00

coMrssÃo
DE

VESTIBULAR
Mirirn l-ange Noal

17248862 21932&3034 D D 2üt 0,00 0,00
coMrssÃo

DE
VESTIBULAR

Patrícia Graciela da
Rocha 1652229 97557757ú8 D D 20h 0,00 0.00

COMISSAO
DE

VESTIBULAR
Camila Moreira
Almeida de
Minnda

t'|249q 634629152t5 D D 20h 0,00 0,00
coMrssAo

DE
VESTIBUI,-AR

Rosani do Carmo
de Oliveira Amrda 398906 34377727168 D D 20h 0,00 0,00

COMIS§ÃO
DE

VESTIBIJI.AR
Hugo Alexandre de
Pauh Santana 2354737 069r 1928630 D D 20tr'l 0,00 0,00

coMISSÃO
DE

VESTIBULAR
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(6) Função = informar qual a atribuição que exercerá no projeto

Particip antes Vinculados à UFMS - Discentes

(l)Curso = informar o nome do curso em que o aluno e

(2)Nível = informar se Graduação (G), Mestrado (M) o

(3)Carga Horária = estimativa da carga horária total

stá matriculado.

u Doutorado (D).

a ser destinada, Pelo aluno, Para a

Participantes não vinculados à LIFMS

(l) Carga Horiíria = estimativa da carga horiária total a ser destinada, Pelo aluno, Para a

execução do P§eto.
(4)Valor da Bolsa Mensal - valor, miíximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela

' ' p*Lrpução no projeto. se não houver pagamento de bolsa, informar 0.00.

(5)Número de meses para recebimento de Bolsa'

(6)Função = informar qual a atribuição que exercerá no projeto'

execução do Projeto.
(2) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela
.-,pu,ti"ipuçãonoprojeto.senãohouverpagamentodebolsa'informar0.00.

(3) Quantidade de meses para recebimento de Bolsas'

(4) Função= informar qual a atribuição que exercerá no projeto'

UFTN§

Nome
Completo

RGA
I.]FMS

CPF Curso(l)
Nível

(2)

Carga
Horrária

(3)

Valor
da

Bolsa
(R$)

(4)

Quantidade
de meses
p/ recbto.
de Bolsa(s)

Função
(6)

Nome ComPleto CPF
Carga

Horária(r)

Valor da

Bolsa (R$) 0)

Quantidade
de meses

paÍa

recebimenüo

de Bolsas(3)

Função(a)

Pró-reitoria de Planeiamento e Orçamento
Cidade Universitária s/no Caixa Postal 549 - Fone: 67 3345 7273

CEP 79070-900 - CamPo Grande ' MS
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III - CRONOGRAMA DEE)(ECUÇÃO 1Uete, ETAPA OUFASE)

4 - FONIES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE
DESEMBOI^SO

I - Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos

As despesas decorrentes da execução deste Plano de Trabalho, correrão à conta de arrecadação de
taxa de inscrição para o Processo Seletivo - Vestibular EaD 2Ol7 - UAB/LIFMS.

A taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) será recebida diretamente por meio de
boleto bancário pela CONTRATADA.

A previsão de arrecadação é de R$ 192.000,00, com 2.400 inscrições pagas.

II - Plano de Aplicação Geral

Natureza da Despesa
Cr6digo/Elemento de

Despesa Titulo/Descrição da Despesa Valor R$
33.90.30 Material de Consumo 16.000,00
33.90.36 Outnos Serviços de Terceiros - Pessoa Física 86.130,96
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.715,00

Pó-reitorla de Planejamento e Orçamento
Cidade UnÍversitária s/n'Calxa Postal 549 - Fone:67 3345.7273

CEP 7907G900 - Cempo crande - MS

UFflT§

Etapa
EspeciÍicação

Indicador Físico Período

Unidade Quantidade Início Término
I Elaboração da prova 1 25m. Jlurl,lz017 htlf2Ol7
2 Sistema de irscrição online I 2500 ItrÍilz017 hrol20lT

3
Análise de requerimentos de

isenção
1 100 lt;nl?,O17 h$l2017

4 Aplicação da Prova I 2500 luU2OlT Jullz0lT
5 Correção da prova I 2500 IuU2OlT Agof?.017

6

Apoio no recebimento e

conferência de documentação da

matrículajunto à Comissão de

Vestibular da SEDFOR

I 2500 JrrU20lT Agol2017
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Serviço Público Federal
Ministério da EducaÇão

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

33.90.47 Obri s Tributárias e Contributivas

DETALHAMENTO DOPLANO DE APLICAÇAO

Outros §erviçoo de Tercelros ' Pesma Físlca

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento
Cidade UniversitáÍia s/no Caixa Postal 549 - Fone:67 3345.7273

CEP 7907G.900 - CamPo Grande - MS

19.6',16,20

Arrecadação do Vestibular

192.000,00

UFINS

41.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica/FAPEC
33.90.39

t8í,..022,L6Valor Total

ESTIMATIVADE RECEITA

Orígem (Processo Seletivo - Vestibular EaD 2017 -
UAB/UFM»

Valor (RS)

ESTIMATIVA DE DESPESAS

TotalRecurso a ser
gerenciado

Natureza da Despesa

UFMS

Quantidade
FundaçíÍo de

Apoio

Preço

Unitário
Classificação Descição

Material do Consumo339030.00

10.000,00 0,0 10.0m,0050.000o,20Impressão Prova33.90.30

0,0 6.000,00s.977,846.000,00Material de Expediente33.90.30

0,ffi r6.000,00l5.yt7,t4§ubtotal I

s390.36.00

3.690,483.690,48 0,0357,14 l0Auxiliar de Coordenador,

ledor, libras
33.90.3ó

0,0 595,246 595,249s24Chefe de local33.90.36

0,0 2.380,9s4 2.380,95595,24Coordenação Geral33.90.36

5.714,295.714,29 0,0t2476,r9Coordenadores33.90.36

0,0 2.857,t440 2.857,14'7 t,43Elaboração Prova33.90.36

17.000,00r7.000,00 0,0l19,05 143Fiscalização33.90.36

2.t42,8610 2.142,86 0,02t4,2933.90.36 Motorista



Serviço Público Federal
Ministerio da Educaçáo

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

33.90_36
Pessoal de Apoio e

manutenção site
100,00 40 4.000,00 0,0 4.000,00

33.90.36 Redação 14,29 2.500 35.714,29 0,o 35.714,29

33.90.36 Revisão Prova 35,7 | I 35,7r 0,0 35,7r

33.90.36 Segurança 12.000,00 I 12.000,00 0,0 r2.000,00

Subtotal2 E6.r30pó 0,00 t6.130,96

33.90.39J0 Outros Servlços de Tercclros - Pessoa Jurídlca

33.90.39 Aluguel Escolas 2.500,00 2 5.000,00 0,0 s.000,00

33.90.39 Banco (Serviço de Boleto) 1,90 2.250 4.275,O0 0,0 4.275,00

33.90.39 Divulgação (painel e banner

eletrônicos, etc) 6.000,00 I 6.000,00

0,0
6.000,00

33.90.39 Hotel e Alimentação 180,00 8 1.440,00 0,0 1.440,00

Subtotel3 1ó.715,00 0,00 16.715,00

33.9039J0 Outros Serüçoa de Torcelros - Pessoa Jurídlcs

33.90.39
Taxa de Administração -
FAPEC

41.500,00 41.500,00 0,0 41.500,00

§ubtotal4 41500,00 0,00 41.500,00

33.90.47.00 Obrlgações Trlbutárias e Contributivas

3390.37.01 Tributos 19.676,20 0,00 t9.676,20

Subtotel S te.67620 0,00 19,676,20

Total geral 1t0.tÍ!2,15

Prevlsão de §aldo Remanescente a ser devolvido à CONTRATANTE tlyr?,E5

III - Cronograma de Desembolso (Rg 1,00)

CONTRADADA

Pró-reitoria de Planejamento e OÍçamento
Cidade Universitária íno Caixa Postal 549 - Fone:67 3345.7273

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS



,,..

i: \z:rt

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federalde Mato Grosso do Sul

Edna Scremin-Dia"

s - DECLARAÇÕES/APROVAçÕES

I - Coordenador do Projeto/Programa
Na qualidade de Coordenador do ProjetolProgÍama, declaro ser o responsável pelas ormaçoe§
prestadas acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho seú cumprido em sua
integralidade, após aprovação do Conselho respectivo.

Campo Grande, MS, 06 de Junho de 2017.
Siedr*r úTrL-

sl Daiani Damm Tonetto Riedner

II_D de Cen úcleo/FaculdadelEscol a/Instituto
Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero pela:

( X ) Aprovação (_-) Não aprovação

Campo Grande, MS,06 de Juúo de}Ol7

Itr -Da Pró-Reitoria

UFT,TS

Meta hnJ 2Ol7 lul.l2Ol7 Ago.l2Ol7 Set.l2Ol7
Out./

2017

Nov./
2017

1 R$ 70.674,00 R$ 54.674,08 R$ 54.674,07 R$ 11.977,85

Após análise do Plano de Trabalh o, consoante Projeto apresentado a esta PrôReitoria, delibero
pela:

Aprovação (_) Não aprovação

Campo Grande, MS,06 de Junho de2Ol7

Ruy Alberto Caetano Conêa Filho

PÉ-reitorla de PlaneJamento e Orçamento
Cidade Unirrersilária yno Caha Postal 549 - Fone: 67 3U5.7273

CEP 7907G900 - Campo Grande - MS
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Funda*üa Untver:Hada Ftderrl da llrto Gresodo Sul s

Processo : 23LO4.OO439O I zofi -Al UFMS X FAPEC

À ccurpRolor

Tendo em vista as duas vias do Termo Contratual (fls. 140-149) devidamente revisadas se-

gundo o Parecer da Projur n" 2212017 às folhas 100-103, encaminhamos o presente processo para as

demais providências pertinentes.

Em 08.06.2017

b
Chefe da GIú/PROADII

Divlcão de Contratos - DICT/OGIIUPRoADI
Fone: (0)0(67) 3345-7052 I 7427 | 7053 - E-mail: dict.proadl@ufms.br

Av. Costa e Sllva, s/no - cidade Universitária
79070-900 - oAÍ'tpo cnÂNDE - t{ATo GRostso Do sul
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Su!

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO No 183, DE 21DE JUNHO D82017.

o PRó-REITOR DE ADMTNTSTRAÇÃo r TNTRaESTRUTURA da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições delegadas pela Portaria no

130, de 8 de fevereiro de2017, de acordo com o disposto na Instrução Normativa no 2, de

30.04.2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da lnformação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão e suas alterações, e o contido no Processo
23 I 04.0M390 /20 1 7-8 l, resolve :

Designar, os servidores Jefferson Silva de Pádua Melo., Siape: 2543411, como
Gestor, e tr'abio Tomokazu Shinzato, Siape: 1826242, como Gestor Substituto, ambos ao

Contrato n" 24/2017-UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

As atividades e atribuições dos servidores designados estÍio descritas no Anexo I desta
Instrução.

CLÁUDIo cÉs,m SILVA

Gabinotê do PrôReltor de Adminlstração e lnÍÍaesilÍúuÍa (GAB/PROADI)
Fone: (0xx67) 3345-7053 - Fax: (0xx64 334S7051 - E-mail: gab.Woadi@uÍms.br

Av. Costa e Silva, íno - Cidade Universitária
79O7O.9OO - CAMPO GRANDE - MATO GBOSSO DO SUL
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