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FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA (FAPEC), entidade

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no

Rua Nove de Julho, 1.922, Vila Ipiranga - Campo

15.513.690/0001-50, com endereço à
[

Grande/MS, neste ato representada pelo seu Secretário-Executivo, HERBER
T ASSUNÇÃO DE

Grande/MS, portador da Carteira de

FREITAS, brasileiro, domiciliado e residente em Campo
-34, e considerando o contido no

Identidade 737601 - SSP/MS e do CPF/MF no 474.599.911

processo no 23104.009720/2016-43, celebram este Contrato, com fundamento no Art, 24, inciso

XIII da Lei no 8.666/1993 e no Art. 1o da Lei no 8.958/1994, 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/MCTIC n. 33 de 12/05/2016), declarada de utilidade pública municipal (Lei 2.050, de

15/06/1982), registrada e credenciada junto ao CNPq (N° 900.0785/2000), registrada junto ao

Conselho Regional de Administração - CRA/MS (Registro no E-0102, Certidão no 064/2016).

a única entidade autorizada a apoiar a FUFMS, nos

nvolvimento institucional, científico e tecnológico e

erne a gestão administrativa e
CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é

projetos de pesquisa, ensino, extensão, de dese

inovação de interesse da Universidade, especialmente no que conc

financeira necessária a execução dos projetos;

isitos legais e administrativos prévios para que a Fundação

FAPEC possa se relacionar com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com

fulero nos princípios da Administração Pública, princípios e preceitos da Lei 8.666, de 21 de junho

de 1993 e suas alterações posteriores; da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, alterada pela Lei

12.349, de 15 de dezembro de 2010, Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013, Lei 13.243, de 11 de

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 2011, Decreto 8.240, de 21 de maio de 2014,

Decreto 8.241, de 21 de maio de 2014, Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria

Interministerial 507, de 24 de novembro de 2011, e ainda, em consonância com as Resoluções

UFMS no, 132/2015, 133/2015, 134/2015 e 135/2015, bem como a Legislação competente em vigor
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aplicável à espécie, o qual, na melhor forma de direito, reger-se-á, pelas seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONVENÇÓES:

1.1 - As signatárias adotam as designações simplificadas de "CONTRATANTE" para a Fundação
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS e de "CONTRATADA" para a Fundação de
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC.

1.2 - Integra o presente contrato, para todos os efeitos de direito, o Plano de Trabalho com o
detalhamento da gestão administrativa e financeira do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente 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 financeira
necessárias à execução da realização dos processos seletivos de Residência Médica 2018 conforme
descritos abaixo:

a. Residência médica do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian-UFMS - 2018.
b. Residência médica do Medicina Veterinária FAMEZ/UFMS - 2018. _
c. Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados - Area de Concentração:

Atenção à Saúde do Idoso (Premus-CCI) UFMS/Hospital São Julião/SES - 2018.

d. Residência Multiprofissional em Saúde - Area de Concentração: Atenção ao Paciente Crítico

Premus-APC HUMAP/EBSERH/UFMS - 2018.

Residência em Enfermagem - Area de Concentração: Enfermagem Obstétrica UFMS - 2018.

f. Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo-Facial - 2018.

P

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 - O presente contrato é celebrado por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso

XIII do Art. 24 da Lei 8.666/93, e amparado no Artigo 1o da lei 8.958/94, regulamentada pelos

decretos 7.423/2010 e 8.241/2014.

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

objeto, com base no Parecer 14/2013/CAMARAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSU/

PGF/AGU, que amplia o entendimento dos arts. 3° e 4°D da Lei 8.958/94, indicando ser possível a
captação de recursos sem ingresso na conta única do tesouro nacional, sem prejuízo na prestação de
contas, com repasse dos recursos remanescentes à UFMS.

CLAUSULA QUARTA - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - A prestação dos serviços referente ao processo compreende a realização de 3 (três) etapas:
- Prova Escrita: De caráter eliminatório e classificatório, com peso trinta e tem como objetivo
avaliar os conhecimentos do candidato na área/subárea de conhecimento da vaga, assim como sua
capacidade de expressão em linguagem técnica. A fiscalização da Prova Escrita sera de
responsabilidade do Secretário da Banca Examinadora.
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- Prova Prática: Terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em relação à comunicação, à

organização do pensamento, ao planejamento, à apresentação da aula, ao domínio e conhecimento

do assunto abordado na área/subárea de conhecimento do processo seletivo para o buco maxilo.

- Prova de Títulos: O candidato deverá entregar à Banca Examinadora Curriculum Vitae completo,

relatório de atividades docente e comprovantes de produções científicas para análise, após o final da

prova Didática.

4.2 - As provas serão realizadas na cidade de Campo Grande/MS.

CLÁUSULAQUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O0 presente instrumento terá vigência de 6 (seis) 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.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A execução dos serviços deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor

designado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa

e Pós-Graduação - PROPP.

6.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e

não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por

quaisquer irregularidades.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÓES

7.1 - As obrigações e responsabilidades atribuídas às partes, em decorrência deste contrato, são as

seguintes:

I- COMPETE A CONTRATADA:

1) Imprimir todo o material utilizado para realização das Provas;

2) Disponibilizar em todos os locais de prova computador, copiadora e impressora, gravadores

de áudio e dispositivos de filmagem (para provas didáticas em libras), além de material de

escritório pertinente a cada fase do Processo Seletivo;

3) Minutar os resultados de todas as fases do Processo Seletivo;

4) Emitir relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases dos processos seletivos,

sempre que necessário;

5) Designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do

contrato, em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei no 8.666/93;

6) Manter a CONTRATANTE informada de todas as fases do serviço contratado e de todas as

ações relativas a ele;

7) Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar

quaisquer serviços a que se comprometa prestar, sem autorização da CONTRATANTE;

8) Assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua aplicação,

bem como, quanto aos demais assuntos relacionados ao processo seletivo;
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9) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações com

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de

licitação;

10) Emitir parecer justificando os deferimentos e indeferimentos das inscrições para posterior

publicação Oficial; e

11) Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes aos recursos interpostos pelos

candidatos em todas as fases, inclusive das inscrições.

II - COMPETE A CONTRATANTE:

1) Supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os

propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;

2) Publicar, na imprensa oficial, todos os editais e atos relativos ao Processo Seletivo Público;

3) Disponibilização dos espaços destinados à aplicação das Provas.

CLÁUSULA OITAVA - DOVALOR E DO PAGAMENTO

8.1 - O valor estimado deste Contrato será de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais),

referente ao pagamento de 1250 candidatos (500 inscrições para Residência Médica a R$ 600,00

cada; 100 inscrições para Residência Profissional em Medicina Veterinária a R$ 150,00 cada; 200

inscrições para Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados a R$ 150,00

cada; 250 inscrições para Residência Multiprofissional em Saúde (Atenção ao Paciente Crítico) a

R$ 150,00 cada; 150 inscrições para Residência em Enfermagem a R$ 150,00 cada; e 50 inscrições

para Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo-Facial a R$ 200,00 cada), não havendo

repasse financeiro da UFMS à FAPEC.

8.2 - Do montante acima especificado estima-se que os gastos correspondentes à gestão

administrativa e financeira para a execução do objeto do contrato seja de R$ 92.046,42 (noventa e

dois mil, quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

8.3 - Estima-se que não haverá saldo remanescente após a execução do objeto e pagamento dos

custos operacionais da FAPEC. Caso haja saldo remanescente, efetivamente apurado, este deverá

ser integralmente restituído pala CONTRATADA à CONTRATANTE, devidamente corrigido com

os rendimentos pertinentes, em até 30 dias após a execução do contrato, juntamente com a prestação

de contas.

8.4 - Caso haja saldo desfavorável entre as despesas com a execução do objeto e a efetiva

arrecadação, a CONTRATANTE se responsabilizará pela quitação do saldo.

8.5. - Havendo maior numero de pedidos de isenção do pagamento dos valores das inscrições, sejam

quais forem os motivos alegados, ressalvados os casos previstos em lei ou determinação judicial,

em relação ao numero de pagantes o ônus caberá a CONTRATANTE,

8.6 - Os valores anteriormente descritos cobrirão todas as despesas da CONTRATADA com o

concurso, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer outro desembolso, exceto os que por sua

natureza são de suaresponsabilidade, ou conforme disposto na clausula acima.
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8.7 - Os valores recebidos pela CONTRATADA servirão para cobrir todas as despesas necessárias

à realização das fases do Processo Seletivo Público que ficarem sob sua responsabilidade, em

especial, impressão, aplicação das Provas, pagamento de pessoal, despesas de deslocamento

(hospedagens, alimentação, transporte e passagens), compra de combustíveis, material de

expediente, encargos sociais e trabalhistas e outras despesas acessórias, relativas aos trabalhos

objeto deste contrato;

8.8 - Considerar-se-á que os valores recolhidos sio completos e suficientes para pagar todas as

despesas, não podendo a CONTRATADA fazer qualquer reivindicação para pagamento adicional,

correndo os riscos por sua conta, exceto se a CONTRATANTE solicitar o acréscimo/inclusão que

ocasione quaisquer despesas.

8.9 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela

contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

9.1 As despesas decorrentes deste Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria,

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Gestao/Unidade: 154054;

Fonte: 0250;

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0054;

Elemento de Despesa: 33.90.39;

Nota de Empenho: 2017NE802799

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as penalidades delineadas neste contrato, além

as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93.

10.2 - A infração, pela contratada, das cláusulas contratuais que caracterizem inexecução do

contrato ou demais cláusulas ou ensejem o retardamento do início da execução de seu objeto, ficará

sujeita às seguintes penalidades, sendo que o atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza a

inexecução total do objeto independente das demais cominações legais cabíveis:

a) Advertência;

b) Multa, por atraso injustificado na execução do contrato, que será calculada em 0,33% (trinta e

três centésimos por cento) por dia de atraso, durante os trinta (30) primeiros dias, sobre o valor

proposto, limitada a 10% (dez por cento);

c) Multa, por infração de cláusula do contrato, de 2% (dois por cento) sobre o valor total do

contrato, dobráveis na reincidência;
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d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no
presente contrato;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 - As multas previstas no item anterior deverão ser recolhidas ao Tesouro Nacional, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), na conta corrente da UFMS, dentro de dois (2) dias úteis,
contados da data da notificação, podendo ser descontadas de créditos eventualmente existentes e/ou
inscritas no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN e
cobradas judicialmente,

10.4 - A aplicação de multa por atraso na execução do contrato não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste contrato. A repetição,
por três vezes, da mesma infração configura inexecução do contrato.

10.5 - A aplicação de penalidades será feita, mediante Processo Administrativo específico. A
Administração deverá comunicar sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no contrato,
quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao
contraditório e à prévia defesa, no prazo de cinco (5) dias úteis, contados a partir do recebimento da
comunicação. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação, a qual deverá ser
entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, aos representantes legais do
contratado que ficará sujeito à aplicação da penalidade a partir do dia seguinte à ciência. Em caso de
não conseguir localizar contratado, ele deverá ser notificado por edital.

10.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de
licitar e contratar, a contratada deverá ser descredenciada no SICAF por igual período.

10.7 - A exceção das sanções de "Advertência" e de "Multa de Mora", as demais deverão ser
publicadas no Diário Oficial da União.

10.8 - As penalidades de Advertência, Impedimento de licitar e contratar com a União e declaração
de inidoneidade podem ser aplicadas juntamente com a penalidade de Multa.

10.9 - A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder a qualquer título, os direitos e obrigações
decorrentes deste contrato, sem anuência prévia e expressa da UNIVERSIDADE, sob pena de

rescisão contratual, com as cominações legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÓES

11.1- As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta de dotação orçamentária

consignada no Programa de Trabalho 12.364.2080.20RK.00-54 , Elemento de Despesa 339039 -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 0250, e Nota de Empenho no 2017NE802799.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÓES

12.1 - Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alterados mediante Termo Aditivo,

nas situações e limites permitidos pela Lei n. 8666/93, observando o interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1 - Este contrato poderá ser rescindido por inadimplemento do que está ajustado ou por

infringência de disposição da Lei n. 8666/93, com as devidas cominações legais, cabendo à parte

prejudicada denunciar o contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

13.2 - Da mesma forma o presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa conjunta das partes,

através de acordo expresso e unilateralmente pela CONTRATANTE, havendo conveniência e

interesse público, devidamente justificados, sendo necessária comunicação expressa com

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 - O presente contrato e seus eventuais aditivos serão publicados na imprensa oficial, na forma

de extrato, no prazo prevista Lei n. 8.666/93, por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

15.1 - As orientações da CONTRATADA sobre os atos e fatos atinentes ao Processo Seletivo terão

caráter meramente opinativo e de orientação, cabendo a decisão de mérito aos membros da

Comissão Organizadora do Processo Seletivo;

15.2 - A contratante poderá revogar a presente seleção, no todo ou em parte, por conveniência

administrativa ou interesse público devidamente justificado, cabendo a CONTRATADA apenas o

pagamento dos gastos realizados com as ações até o momento de seu pedido de cancelamento;

15.3 - Farão parte integrante do Contrato as condições estabelecidas nos editais e no Termo de

Referência;

15.4 - Aplicar-se-á a Lei Federal n.o 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos

omissos do presente Contrato; e

15.5 - Todas as comunicações da CONTRATANTE A CONTRATADA, ou vice-versa, serão

efetuadas por escrito, em duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada

pelo destinatário, e só assim produzirão efeitos.

CLÁUSULADÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - 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.
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E, por estarem justos e contratados, assinam este instrumento de Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, o fazendo na presença de 02 testemunhas que também o assinam.

Campo Grande/MS,de mer de 2017.

 

 
 
 

 

PelaFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

reitas
Secretario-Ekecutivo

TESTEMUNHAS:

 

NOME: | ' e
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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

PROCESSOS SELETIVOS DOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA - UFMS-2018

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - Entidade Proponente

Órgão
CNPJ

Endereço

Cidade
Esfera Administrativa

67 3345-7985 3345-7985

Nome do Responsável
CPF

No RG / Órgão Expedidor Cargo Função Matrícula

| II - Entidade Executora
|

Órgão/Entidade CNPJ

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC __

Endereço
Esfera Administrativa

Nome do Responsável
CPF

No RG/Órgão Expedidor Cargo Função DDD Telefone:

737601-SSPMS Secretário Executivo Secretário 67 3346-5900

Executivo

 

  

   

  

     

   

     

 

 

 

    

    

      

     

  

 

      

     

 

   

         

       

        

  

   

    

 

 

Endereço Residencial

Rua Spipe Calarge 247, jardim TV Morena, Campo Grande, MS CEP 79050-261

 

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução

PROCESSOS SELETIVOS DOS PROGRAMAS DE

RESIDENCIA UFMS-2018 15/10/2017 15/04/2018

Coordenador do Projeto/Programa - Unidade Vinculada

EDILSON ARAKAKI

Chefe da Divisão de Programas de Residência - Coordenadoria de Pós-Graduação da PROPP-UFMS

Objeto

Apoio na gestão administrativa e financeira necessárias à execução da realização dos processos seletivos dos

Programas de Residência UFMS-2018

Justificativa da Proposição

Desde a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP) da UFMS, a COPEVE, Comissão

Permamente de Vestibular, criada para cuidar dos processos que envolviam a realização do vestibular para

ingressos de alunos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UFMS, deixou de existir. Dessa forma, faz-se

necessária a contratação da fundação de apoio para realizar esses processos seletivos.

  

     

  

     

   

 

   

  

  

  

   

   

  

  

     

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento

Cidade Universitária s/no Caixa Postal 549 - Fone: 67 3345.7273

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Contrato 66/2017 (0158424)         SEI 23104.017152/2017-35 / pg. 11



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 

 

  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), responsável pela oferta dos cursos de pós-graduação lato

sensu da UFMS não possui estrutura adequada nem tampouco recursos humanos para executar as funções

administrativas da realização de um processo seletivo dessa magnitude. Ademais, não se justifica dotá-la de uma

estrutura requerida para tal fim, tendo em vista que são processos esporádicos que dependem de Editais

específicos.

Desta forma, entende-se pertinente o envolvimento da FAPEC, que em seu portfólio tem comprovada experiência

na execução deste tipo de certame, tendo sido a principal organização no Estado na execução de concursos

públicos, envolvendo Prefeituras municipais, câmaras de vereadores, ministério público, tribunais de contas e

secretarias estaduais. Ademais, trata-se a FAPEC de uma fundação de apoio à UFMS, sendo dessa forma apta a

realizar atividades administrativas desse processo seletivo em uma contratação que não vise aferição de lucros e

sim parceria par a cobertura de custos operacionais.

  

     

  

  

  

  

  

   

   

3 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I- INFORMAÇÓES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa

. Preparação e organização dos processos seletivos

. recebimento de inscrições online

. recebimento de taxas de inscrição e análise de isenção

. Elaboração e revisão de questões para as provas

. Organização do espaço e ensalamento das provas

. Impressão, aplicação e correção das provas

. Entrega da relação final dos aprovados

Responsabilidades de cada ente

COMPETE A FAPEC:

1) Imprimir todo o material utilizado para realização das Provas;

2) Disponibilizar em todos os locais de prova computador, copiadora e impressora, gravadores de áudio e

dispositivos de filmagem (para provas didáticas em libras), além de material de escritório pertinente a cada fase do

Processo Seletivo;

3) Minutar os resultados de todas as fases do Processo Seletivo;

4) Emitir relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases dos processos seletivos, sempre que

necessário;

5) Designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do contrato, em

cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei no 8.666/93;

6) Manter a CONTRATANTE informada de todas as fases do serviço contratado e de todas as ações relativas a

ele;

| 7) Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar quaisquer serviços a

que se comprometa prestar, sem autorização da CONTRATANTE;

8) Assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua aplicação, bem como, quanto

aos demais assuntos relacionados ao processo seletivo;

9) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações com ele assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação;

10) Emitir parecer justificando os deferimentos e indeferimentos das inscrições para posterior publicação Oficial;

11) Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes aos recursos interpostos pelos candidatos em todas

as fases, inclusive das inscrições.

COMPETE A UFMS:

1) Supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os propósitos

estabelecidos pela CONTRATANTE;

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento

Cidade Universitária s/no Caixa Postal 549 - Fone: 67 3345.7273

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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2) Publicar, na imprensa oficial, todos os editais e atos relativos ao Processo Seletivo Público;

3) Disponibilização dos espaços destinados à aplicação das Provas.

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

* Da UFMS:

- Salas de aulas para a aplicação das provas

® Da FAPEC:

- Impressoras

- Câmeras de monitoramento

   

- Computadores _

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa

e Da UFMS:

- Salas de aulas para a aplicação das provas

e Da FAPEC:

- Sala de impressão de provas

- Sala de reuniões

II- RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de vinculação com a

IFES)

Participantes Vinculados à UFMS - Servidores

__ Nome_

| Completo .

Fiscalizaç

ão da

execução

 

(1) Vínculo UFMS = informar qual o vínculo do servidor com a UFMS; Técnico (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, pára 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.

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

Participantes Vinculados à UFMS - Discentes

 

   

(1) Curso = informar o nome do curso em que o aluno está matriculado.

(2) Nível = informar se Graduação (G), Mestrado (M) ou Doutorado (D).

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

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento
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(4) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela participação 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.

Participantes não vinculados á UFMS

 

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

(2) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela participação no projeto.

Se não houver pagamento de bolsa, informar 0,00. '

(3) Quantidade de meses para recebimento de Bolsas.

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

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

 

1.060 O

1.250 Out/2017 Nov/2017

1 —úbhóaçâodo Edil'lt'alrd'e abeffúfa 11 Po

Out/2017 Nov/2017

-à

"

"

:

"

Recebimento e Análise Curriculo/Titulos | Jan/2018

e

7

 

7 Homologação dos candidatos classificados

-Dez/2017 Dez/2017

' 1.250 Jan/2018 Fev/2018 |
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4 - FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICACAO/CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSO

I - Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos

As despesas decorrentes da execução deste Plano de Trabalho ocorrerão a expensas da arrecadação das inscrição para

os Processos Seletivos dos Programas de Residência UFMS-2018.

Os valores das inscrições variam de acordo com o Programa de Residência Médica. Salientamos que as isenções de

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

 

II - Plano de Aplicação Geral

Não haverá repasse financeiro pela UFMS à FAPEC, pois a arrecadação de valores de inscrições serão

depositados em conta específica pelos candidatados e serão consideradas suficientes para pagar as despesas

decorrentes da execução deste CONTRATO. Para fins de cumprimento da legislação à conta de dotação

orçamentária consignada no Programa de Trabalho Resumido 108611, Fonte de Recursos 0250.

PLANO DE APLICAÇÃO

  

Codlgo/Elemen $vd

33.90.30 - --- Material de Consumo ___ * 6.000,00

33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíísicai -- 218.773,81

33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 146.471,43

- 33.90.33 Obrigações Tributárias e Contributivas 43.754,76

TOTAL 415.000,00

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO

 

  

 

  

        

 

   
  

   

 

  

PROCESSOS SELETIVOS DOS PROGRAMAS DE Arrecadação dos Processos Seletivos dos Programas de
RESIDENCIA UFMS-2018 Residência UFMS-2018

Valor (RS) 415.000,00

ESTIMATIVA DE DESPESAS

 

Natureza daDespesa Quant. Unidade Recurso'a serh gerênciado

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

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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Fundação de

Apoio ou

    
 

    

   

  

   

   

  

 

   

Classificação Descrição
UFMS

outro ente

 

     

  

Material de Expediente

*Resma de papel A4

    

     

   

    

25,0000

34,9300

4,1500

21,2200

179,9000

4,2000

100 resma 2.500,00

104,79

4,15

21,22

179,90

126,00

 

* Canetas Esferográficas
3 ex

       

        

 

 

 

 

* Grampo 1 ex

    

     

      

       

*Clipes 1 ex

   

  

    

   

%

Toner 1 un

30 un

     

  

    

 

    

* Fitas Adesivas

*Embalagem Plástica para

Acondicionar Celulares dos

Candidatos

* Pincel Atômico

     

  

  

   

   

      

3390.30 6.000,00

      

    

       

11,4100

35,7000

4,4000

5,1000

5,5000

0,0583

_0.6285

1,250 un

10 cx

80 un

80 un

10 un

1.250 un

90 un

1.762,50

357,00

352,00

408,00

55,00

72,875

    

   

      

        

 

* Tesoura Escolar

  

    

  

  

    

  

     

       

* Pasta Plástica 5 cm Cristal

* Cola Branca 110g

     

  

    

  

       

        

    

   

* Copo Descartavel

    

* Saco Plastico Lixo

  

  

 

    

  

  

    

    

    

3390.36 Elaboração de Provas 142.857 [1060 | 151.428,569*151.428,569

3390.36 Serviços Gerais, Porteiro 142,857 1.428,57 1.428,57

3390.36 Recepção, Análise Curricular“" 2.976,19

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

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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3390.39.00 |

Divulgação

3390.39 * veiculação em rádio 2.000,00 1 2.000,00

*Panfletos 1,00 2000 2.000,00

*Mídias Digitais 1.000,00 1 1.000,00

    

      

  

   

 

       

  

   

5.000,00

330.39 Serviços de Cópias e Reprodução |, 31.250,00 6.250,00 6.250,00

de Documentos .

Assessoria Jurídica: Profissionais

3390.39 39.959,00

que prestarão consultoria e

Subtotal30000 ._

Fape

    

    

    

 

   
    

 

  

   

  

       

   

  

  

  

 

   

assessoria jurídica para analisar e

dar pareceres sobre os atos

 

   

  

  

  

 

   

   

administrativos que forem

demandados.

  

     

   

    

    

     

 

 33.90:39.00" | DespesasdeAdministração -

    

    

        
     

Funcionários

* Refere-se aos colaboradores que '

despenderão de tempo adicional a

sua carga horária na instituição p7cppppg 3 mage, 82.836,443
durante a realização do certame;

* Estima-se que, haverá

contratação de mão de obra

33.90.39 temporaria.

150,00

  

  

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento É
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33.90.39 | Material de Colaboradores 1.500,00 4.500,00

brigações Tributári

Tributos

*refere-se a contração de pessoa

física para serviços esporádicos,

como aplicadores de provas,

3390.33 43.754,76 43.754,76 43.754,76

elaboradores, comissão de

avaliação.

|

TotalGeral . e ttt.t. ,00| _ 0,00 | 394.250,00

 

III - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

Partícipes (nomenclatura)

 

5 -DECLARAÇÓES/APROVAÇÓES

I- Coordenador do Prºjeto/Programa

  
Na qualidade de Coordenador doPrºjeto/Programa declaro ser o responsavel pelas informações prestada acima e '

atesto ciência de que o presente Plano deaTrabalheªserá cumprido em sua integralidade, após aprovaçãodo Conselho

respectivo. | a
     

    

 

Local, éfi Mu fã;  

Ler wun nut Gut *PII - Direção de Centro/Campus/Nâ'lgâgfªcgªâúwâêêola/Instltuto

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento
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Na qualidade de Diretor daUnidade de origem do presente Plano de Tra—balho; delibero pela:

( ) Aprovação

(__ Não aprovação

  

  

   

  

 

III -Da Pró-Reitoria

Apyalise do Plano de Trabàlho, consoante Projeto apresentado a esta Pró—ÁRéitoria; delibero pela:

( ) Aprovação

   

  

 

  

   

   

( ) Não aprovação

Local, 1£/10/2017

     

NolooFry meida
_- 00 deAme;\_ FPré-Reitor de Pesquisa e Mªga—gªg

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 369, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017.
 
 
O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA da

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições delegadas pela
Portaria nº 1.169, de 28 de setembro de 2017,  de acordo com o disposto na Instrução
Normativa nº 5, de 26.05.2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, e  o contido no Processo 23104.017152/2017-35, resolve:
 
 

Designar os servidores Arnaldo Tonani de Oliveira , Siape nº 23338801, como
Gestor e Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, Siape nº 15634943, como Gestora
Substituta, ambos ao Contrato nº 66/2017-UFMS, celebrado entre a UFMS e a empresa
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC.
 
 

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

 

 

 

 

                                 

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS 
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ANEXO I

 

ANEXO DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 369/2017

 

Atribuições e atividades do Gestor de Contrato:

 

1. Conhecer, em sua plenitude, o teor do instrumento contratual, inclusive o Termo de
Referência e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;

2. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos
contratos administrativos, em especial o Capítulo III da Lei n° 8.666/1993 e o Anexo IV,
da Instrução Normativa/SLTI n° 02, de 30.04.2008 e alterações e demais legislações
aplicáveis;

3. Acompanhar a execução financeira do contrato;
4. Registrar todas as ocorrências referentes à execução do objeto do contrato;
5. Encaminhar as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato aos setores responsáveis da

UFMS para pagamento;
6. Iniciar os procedimentos para prorrogação contratual com 180 (cento e oitenta) dias de

antecedência. São eles: pesquisa de mercado, avaliação do serviço prestado pela empresa,
verificação junto à Contratada de interesse em manter a avença, de modo a identificar a
vantajosidade da prorrogação do contrato ou o início de novo processo licitatório;

7. Informar e fundamentar aos setores competentes quando da necessidade de:
1. aditamento do contrato para fins de prorrogação do prazo ou adequações às

necessidades da UFMS visando o aperfeiçoamento dos termos qualitativa e
quantitativamente, respeitando os limites legais e o interesse da Administração,
providenciando a comprovação da variação financeira no mercado, através da
demonstração de relação custo/benefício, bem como a devida justificativa, para que
o assunto seja submetido à Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
(PROADI), Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) e
Procuradoria Jurídica (PROJUR);

2. rescisão de contrato por perda de seu objeto ou no interesse da Administração;
3. abertura de nova licitação, com o mesmo objeto, observando a antecedência mínima

de 120 (cento e vinte dias) do término contratual, ou assim que identificada a
inefetividade do contrato no atendimento das expectativas da UFMS.

8. Informar à unidade competente, com a anuência da chefia imediata e com antecedência
mínima de três meses do término contratual, a necessidade de prorrogação do contrato,
desde que observadas as previsões legais e a devida justificativa, bem como o disposto no
item 7;

9. Encaminhar às unidades competentes, com a devida manifestação, as solicitações de
reajuste, repactuação e demais pleitos da empresa Contratada, para análise e autorização;

10. Emitir documentos, quando solicitado, acerca da capacidade técnica da empresa
Contratada e submeter à chefia imediata para emissão de instrumentos relacionados;

11. Notificar a empresa Contratada sobre o descumprimento de algum termo do contrato, para
manifestação formal no prazo de cinco dias úteis e apresentação de solução para a questão;
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12. Encaminhar, para conhecimento e providencias da unidade competente, os casos em que a
empresa Contratada, depois de notificada, não apresentar resolução aceitável e em tempo
hábil aos problemas oriundos do descumprimento de algum termo do contrato;

13. Apoiar a realização de pesquisas de preço no mercado referentes ao objeto contratado, a
fim de buscar a economicidade dos preços praticados e subsidiar os aditamentos
contratuais;

14. Submeter à unidade competente as questões relevantes que se apresentarem além da
competência e capacidade técnica do Gestor, entre outros casos que julgar relevantes;

15. Solicitar aos Fiscais do Contrato informações, esclarecimentos, justificativas e relatórios,
relacionados ao contrato, que julgar necessários para execução de sua função;

16. Realizar os registros pertinentes no módulo do SIASG destinado à gestão do contrato;
17. Nos casos em que houver previsão de prestação de garantia, solicitar à empresa a

apresentação do termo de garantia conforme a modalidade adotada na realização da
licitação, bem como acompanhar sua vigência, solicitando à empresa a atualização do
Termo quando o contrato for prorrogado e/ou houver alteração de valor. Após, encaminhar
o processo à DICT/CGM/PROADI para atualização no Sistema SIASG.

18. Elaborar o relatório de comprovação da execução dos serviços quando do término da
vigência contratual, ou nos casos de substituição de Gestor, consoante recomendação do
Tribunal de Contas da União: “Os gestores dos contratos deverão elaborar relatórios de
comprovação da

execução dos contratos, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93.”, conforme modelo
disponibilizado na página da Divisão de Contratos/CGM/PROADI, na opção de downloads.

19. Manter o processo sob sua guarda, tramitando pelas unidades quando necessário, sempre
com os documentos devidamente apensados e paginados, os quais não poderão ser dele
retirados sob hipótese alguma;

20. Informar, à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, expondo os motivos e suas relações com a contratada ou
objeto;

21. Contribuir na elaboração do termo de referência de novas licitações do mesmo objeto;
22. Exercer, cumulativamente, as atribuições e atividades do fiscal técnico e do fiscal

administrativo, quando não designados;
23. Desenvolver outras atividades consideradas relevantes para a consecução do objeto do

contrato.

 

Atribuições e atividades do Fiscal Técnico do Contrato:

 

1. Conhecer, em sua plenitude, o teor do instrumento contratual, inclusive o Termo de
Referência e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;

2. Atentar-se quanto à devida observação dos termos do edital e do contrato com seus
eventuais aditamentos;

3. Realizar a conferência dos produtos ou serviços entregues quanto à qualidade, quantidade,
especificações técnicas e prazos de entrega, de acordo com as disposições contratuais;

4. Certificar-se quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que
impeçam o cumprimento dos prazos estabelecidos;
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5. Conferir as notas fiscais com os produtos e serviços entregues e atestá-las eletronicamente
no Sistema SIASG/SICON (solicitar à Coordenadoria de Gestão Financeira e Contábil o
acesso ao sistema através do formulário: https://proplan.ufms.br/2017/02/28/acesso-siasg-
e-siafi/);

6. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das
especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em desacordo
com as condições estabelecidas no edital, Projeto Básico/Termo de Referência e no
contrato;

7. Emitir parecer sobre a qualidade dos serviços prestados pela Contratada e encaminhar ao
gestor para demais providências de prorrogação ou encerramento, com antecedência de
cento e vinte dias do término do contrato;

8. Contribuir na elaboração do termo de referência de nova licitação com o mesmo objeto;
9. Propor, sempre que cabível, medidas que visem a eficiência na prestação do serviço;

10. Informar, à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, expondo os motivos e suas relações com a contratada ou
objeto;

11.  Diligenciar às unidades beneficiárias, sempre que necessário, visando certificar-se quanto a
informações ou procedimentos que possam impactar na execução do contrato, ou ainda
implicar na inexecução total ou parcial por parte da Contratada;

12. Exercer, cumulativamente, as atribuições e atividades do fiscal administrativo, quando não
designado;

13. Desenvolver outras atividades consideradas relevantes para a consecução do objeto do
contrato.

 

Atribuições e atividades do Fiscal Administrativo do Contrato

 

1. Conhecer, em sua plenitude, o teor do instrumento contratual, inclusive o Termo de
Referência e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;

2. Zelar para que todo e qualquer documento oriundo da execução das atividades faça parte
do processo, sendo que a inserção deverá ser em ordem sequencial e cronológica e as
folhas devidamente numeradas e rubricadas;

3. Registrar e controlar o saldo de empenho, observando sempre o saldo do empenho em
função do valor da nota fiscal/fatura, a fim de possibilitar reforço de novos valores ou
anulações parciais quando for o caso;

4. Fiscalizar o prazo de execução nos termos do edital e do contrato;
5. Apontar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o termo

circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato encaminhando-o, no
prazo de três dias úteis, para o pagamento do valor ajustado, conforme definido no
instrumento contratual;

6. Manter cópia dos seguintes documentos, para futuras consultas sobre as responsabilidades
oriundas da contratação:

a) termo contratual;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) termo de referência;
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e) proposta da Contratada;
f) relação de faturas recebidas e pagas, e seus anexos (quando existirem);
g) correspondências e outras comunicações formais realizadas com a Contratada.

7. Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, assim como
informar ao gestor do contrato eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que
possam resultar na aplicação de penalidades;

8. Registrar em ata todos os entendimentos firmados com a Contratada ou seu Preposto.
9. Observar rigorosamente a Legislação vigente, agindo com transparência no desempenho

das suas atividades e disponibilizando documentos inerentes a sua função sempre que
solicitado;

10. Informar, à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, expondo os motivos e suas relações com a contratada ou
objeto;

11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações pertinentes à
execução do Contrato, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência;

12. Exercer, cumulativamente, as atribuições e atividades do fiscal técnico, quando não
designado;

13. Desenvolver outras atividades consideradas relevantes para a consecução do objeto do
contrato.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 20/11/2017, às 15:58,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0173752 e o código CRC
2E9E2F79.

DIVISÃO DE CONTRATOS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7427
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.014603/2017-82 SEI nº 0173752
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