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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

DO SUL-FUFMS E A FUNDAÇÃO DE APOIO A

PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC.

 

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO

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 Universitária, CEP 79070-900, em Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o no

15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e

InfraestruturaAUGUSTO CESAR  PORTELLA MALHEIROS, portador do CPF/MF

no024.985.168-75, conforme delegação de atribuição objeto da Portaria no 1.169, de 28.09.2017, e

do outro lado, a 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 15.513.690/0001-50, com endereço à Rua Nove de Julho, 1.922, Vila Ipiranga -

Campo Grande/MS, neste ato representada pelo seu Secretário-Executivo, HERBERT ASSUNCÃO

DE FREITAS, brasileiro, domiciliado e residente em Campo Grande/MS, portador da Carteira de

Identidade 737601 - SSP/MS e do CPF/MF no 474.599.911-34, e considerando o contido no processo

no 23104.017450/20174-25, celebram este Contrato, com fundamento no Inciso XIII, do Art. 24, da

Lei no 8.666/1993, 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 (No 900.0785/2000), registrada junto ao

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

CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é a única entidade autorizada a apoiar a FUFMS, nos

projetos de pesquisa, ensino, extensão, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e

inovação de interesse da Universidade, especialmente no que concerne a gestão 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 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 aplicável à espécie, o qual, na

melhor forma de direito, reger-se-à, pelas seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEI
RA - DAS CONVENÇÓE
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1.1 - As signatárias adotam as designações simplificadas de "CONTRATANTE" 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 - 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 a execução financeira para atender as ações da FASE III Desenvolvimento do

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde)

articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saude (Pet-Saude).

2.2 - Integram o presente 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 FUNDAMENTO LEGA
L

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

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

Decretos n. 7.423/2010 e Decreto No 8.241, de 21 de maio de 2014,

CLÁUSULA  QUARTA-DO DETALHAMENTO DAS OBRIGACOES E DAS

RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DAS PARTES

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

seguintes:

I- Na execução do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a encaminhar, formalmente, 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 necessários à regular

execução da gestão administrativa e financeira do plano de trabalho, fornecendo-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, conforme 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

trabalho;

II - Além das obrigações relacionadas no Plano de Trabalho (ANEXO I), na execução do presente

contrato a CONTRATADA obriga-se a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e ,

adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a: fªx;/"

a) supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os gi f/É?

propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE É; ª?

|b) realizar a contratação de serviço para compra de passagem; hospedagem; eventos de natureza
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técnico-cientifica que cumpram com o objeto de promover reorientação da formação

profissional com elevada qualificação técnica, científica e tecnológica e embasada em análise

critico-reflexiva e consciência cidadã e humanista;

c) 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;

d) manterá CONTRATANTE informado de todas as fases do serviço contratado e de todas as

ações relativas a ele;

e) não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar

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

f) 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;

g) atender ao exigido no Decreto no 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 bancária específica para receber e movimentar os recursos financeiros

alocados à execução do presente contrato, bem como pagar os respectivos fornecedores de

bens e serviços, ou de qualquer outro tipo de contrato, por meio de transferências bancárias

em favor do beneficiário contratado;

]) apresentar à CONTRATANTE, quando exigível, os relatórios das atividades desenvolvidas

no âmbito do gerenciamento do plano de trabalho;

k) possibilitar ao fiscal do contrato o acompanhamento das operações relativas às

movimentações bancárias efetuadas, bem como o acesso à emissão de extratos e saldos

bancários;

1) 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,

sendo vedada a sua divulgação sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;

n) cumprir, rigorosamente, todos os prazos fixados no cronograma de atividades, requisitando

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

devam ser fornecidos pelos representantes da CONTRATANTE;

0) observar fielmente as obrigações e detalhamentos estabelecidos no plano de trabalho, devendo

atender, outrossim, as determinações e orientações que formalmente lhe sejam dirigidas pelo

fiscal do contrato e pelo coordenador do plano de trabalho;

p) apresentar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após o final da execução do contrato,

prestação de contas contábil/financeira, devendo incluir em tal prestação de contas as

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

trabalho, bem como instruí-la, no que for aplicável, com as peças referenciadas no artigo 62

da Portaria Interministerial/CGU/MF/MPOG 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;

q) A CONTRATADA divulgará anualmente relatórios indicando os valores executados,

Divisão de Contratos/CGM/PROADI
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discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos pagamentos efetuados

natureza em decorrência da execução deste Contrato.

r) observar, nos respectivos processos de contratação de bens e serviços, o Decreto 8.241/2014,

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

preços mantidas pela CONTRATANTE ou por outro órgão público federal;

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

auditorias externa e interna competentes, tais como CGU e TCU, na forma e limites da lei;

t) responsabilizar-se, exclusivamente, pela contratação e pagamento dos

salários/remunerações/bolsas/contratos de seus empregados, prestadores de serviço,

colaboradores e fornecedores, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais

(previdenciários e trabalhistas) e tributos devidos, exibindo, sempre que solicitado, as

comprovações respectivas, inclusive quanto às obrigações acessórias tributárias e

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 qualificação

exigidas em lei paraa contratação;

v) administrar e responder por todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados, prestadores

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

diretamente no interesse da execução do plano de trabalho;

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 financeira do plano de

trabalho) a terceiros;

x) aplicar no mercado financeiro, na forma do $4o do artigo 116 da Lei no 8.666/93, sempre que

houver possibilidade, os saldos de recursos que estiverem parados na conta bancária 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;

y) 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;

z) atender, na forma da lei e do plano de trabalho, as especificações para a contratação de bens

e serviços encaminhada, por escrito, pelo coordenador do plano de trabalho;

aa) 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;

bb) atender, nas contratações de bens e serviços necessários à execução do plano de trabalho,

rigorosamente aos preços de mercado.

-. P
n
ª
,
/
,

A
r
m
e
i
r
o
,

D
N

m
a
r
e
s
,

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO RELATIVA

AOS CUSTOS OPERACIONAIS INCORRIDOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL
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5.1. -A previsão de execução/gestão financeira neste contrato integra o total de R$77.592,76 (setenta

e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) referentes aos recursos não

executados no exercício de 2017 no âmbito da UFMS, relativos ao TED No 82/2013.
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5.2 -ACONTRATADA fará jus a importância de 7.592,76 (sete mil e quinhentos e noventa e dois

reais e setenta e seis centavos) a título de remuneração pelos custos operacionais por ela incorridos,

decorrentes do apoio ao Projeto a que se refere a Cláusula Segunda.

Parágrafo Primeiro: A importância acima integra o orçamento do Projeto a que se refere a Cláusula

Segunda, devidamente aprovado pela Contratante.

Parágrafo Segundo: O valor contratado é fixo e irreajustável.

Parágrafo Terceiro: O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação

da Nota Fiscal/Fatura ao servidor/setor competente da Contratante, que atestará a sua conformidade

com o Relatório de Serviços a que se refere o parágrafo seguinte.

Parágrafo Quarto: O Relatório visa a comprovar a efetiva prestação dos serviços de acordo com o

estabelecido no presente contrato e deverá ser encaminhado à Contratante, para a devida análise e

aprovação.

Parágrafo Quinto: Na hipótese de não estar a Nota Fiscal/Fatura em conformidade com o Relatório

de Serviços, será procedida a sua devolução à Contratada para as devidas correções, contando o prazo

para pagamento a partir de sua reapresentação.

5.3 - Do montante especificado no item 5.1, estima-se que os gastos correspondentes à gestão

administrativa e financeira para a execução do projeto/ação seja de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

5.4 - Caso tenha 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 contrato, juntamente com a prestação de contas.

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

indiretos, relacionados à atividade da CONTRATADA no âmbito do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - Os recursos financeiros, a serem transferidos pela UFMS, serão obrigatoriamente

movimentados pela CONTRATADA por intermédio de conta bancária exclusiva, vinculada a este

Contrato cujos extratos integrarão as respectivas Prestações de Contas.

6.2 - A movimentação dos recursos gerenciados pela CONTRATADA deverá ser realizada

exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.

6.3 -As despesas correrão à conta das Notas de Crédito 2017NC400162 e 2017NC400231 referentes

ao TED 82/2013 do Ministério da Saúde vinculados ao Programa Nacional de Reorientação da

Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) por meio da portaria interministerial MS/MEC n. 2.101

e Nota de Empenho n° 2017NE804295.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 - A execução das atividades contratuais ora pactuadas será acompanhada e supervisionada por

GESTOR 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
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sejam cumpridas integralmente as condições constantes de suas cláusulas.

7.2 - A supervisão exercida pelo GESTOR da CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

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

designado para o encargo de GESTOR do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÓES

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

nas situações e limites permitidos pela Lei n. 8666/93, e amparado no artigo 1o da Lei n. 8.958/94,

regulamentada pelos Decretos n. 7.423/2010 e Decreto No 8.241, de 21 de maio de 2014, observando

o interesse público.

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO

9.1 - O contrato poderá ser rescindido:

a) unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos do artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93;

b) por acordo mútuo, na forma do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93; e

c) judicialmente, na forma do inciso III do artigo 79, inciso III, da Lei 8.666/93.

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

7423/2010.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E DO PROCEDIMENTO PARA APLICA-

LAS

10,1 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a autoridade administrativa 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 prejuízo do contido no item 10.1, será aplicada à CONTRATADA:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;

b) multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para os custos operacionais,

caso haja inadimplemento parcial ou prática de fato que não leve à rescisão unilateral do

contrato;

c) multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os custos operacionais,

caso haja recusa na sua execução, inadimplemento total ou prática de fato que leve à rescisão

unilateral do contrato.

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da

penalidade de suspensão do subitem anterior.

10.3 - Além de poder ser cumulada com outras penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, 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.

104 - A CONTRATADA será notificada da irregularidade e poderá no prazo de 05 (cinco) dias,

contados do seu recebimento, apresentar defesa por escrito e requerer as provas que pretende

produzir. Produzidas as provas, será notificada para apresentar, no prazo 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 tenha aplicado a

sanção, quando então caberá pedido de reconsideração em igual prazo.

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

11.1 - As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser executadas fielmente pelas partes,

de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas

consequências de sua inexecução, total ou parcial.

11.2 - Durante a execução do contrato, o GESTOR do contrato deverá avaliar a regularidade da

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

corrigir eventuais inadequagoes.

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

ser submetidos ao GESTOR do contrato.

11.4 - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma preconizada pela Lei 8.666/93,

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

8.958/94, do Decreto 7.423/2010 e, no que couber, na forma da Portaria Interministerial 507/2011.

11.5 - 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.

11.6 - A vista do parecer ou laudo técnico sobre a prestação de contas final, o GESTOR designado

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

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PESSOAL

12.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar na execução dos trabalhos/serviços ora avençados,

inclusive o pessoal alocado em tarefas no interior do plano de trabalho, não terá qualquer vínculo de

natureza trabalhista ou empregatícia com a CONTRATANTE, não podendo demandar desta

Divisão de Contratos/CGM/PROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7937 / 7052- E-mail:.

dict.proadi@ufms.br Av. Costa e Silva, s/no- Cidade Universitaria 7
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quaisquer pagamentos, sendo tudo da exclusiva responsabilidade daCONTRATADA

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

remunerado com recursos 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 realizar, atualizadas monetariamente.

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, da Lei 12.772/2012, da Lei

12.708/2012 e do Decreto 7423/2010.

12.4 - A CONTRATANTE poderá autorizar, de acordo com as normas 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

prejuízo das respectivas atribuições funcionais.

12.5 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano de trabalho gerido

pela CONTRATADA, devidamente autorizada na forma da Lei 8.958/94 e demais normas 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 extensão.

12.6- Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento, a qualquer título, de débitos contraídos pela

CONTRATADA em relação ao pessoal por ela contratado, inclusive quanto ao pessoal alocado em

tarefas internas do plano de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUÇÃO DO

CONTRATO

13.1 -O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado no interesse da Administração, pelo prazo necessário à concretização das

metas traçadas no plano de trabalho, respeitado o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.

13.2 - O não cumprimento do prazo de execução do objeto, por culpa da contratada, levará à rescisão

unilateral do contrato, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DOS DIREITOS AUTORAIS

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

termo de contrato no Diário Oficial da União.

14,.2- Reservam-se em favor da CONTRATANTE, em sua integralidade, os direitos sobre inventos,

inovações, tecnologias, novos conhecimentos comercializáveis e direitos autorais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- VEDAÇÓES

15.1 - É vedado ao CONTRATADO:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Divisão de Contratos/CGM/PROADI
Fone: (0xx67) 3345-7427 / 7937 / 7052- E-mail:
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CLAUSULA DECIM
A SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Declaram as Partes que este Instrumento corresponde à manifestação final, completa e

exclusiva do acordo entre eles celebrado.

16.2 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei no 8.666, de 1993, demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as

disposições contidas nas normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1-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, subseção de

Campo Grande, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem firmes no propósito de criar o vínculo jurídico, assinam o presente termo em

duas vias de igual teor e forma.

Campo Grande/MS,_Z & de Dãâ-Zªªªâõ" _de 2017.

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

 

AUGUSTO CESAKRP(B TELLA MALHEIROS

Pró-Reitor.dádmlnlstraçao e Infraestrutura

||!|t,XSQXUISAÉ,(AO ENSINO E A CULTURAcorr
em

 

Secretário-Executivo ã

se
me
m

?

- E A - s
e

< e Z a
m

> U
A

    

    - de Seu[. Pom Candido

NOME: .&&meemAdm“M.. NOME: É?gií,Éªgf flirt!“

SIAPE -215“4% SIAPEzmilm
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> da Es 3

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |

# |

   

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

 

   

PLANODE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - Entidade proponente/concedente (UFMS)

Órgão | CNPJ

UFMS -Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 15.461,510/0001-33

 

Enderego :Campus Universitario s/n- Caixa Postal 549

  
oreia

 

   

Cidade: UF CEP Esfera Administrativa

Campo grande MS 79070-900 | Federal

DDD Fone Fax E-Mail

67 3345 7441 (67) 3345 7441

Conta Corrente Banco Agência

. . Praga de Pagamento

unica Do Brasil 2576

Campo Grande

 

Nome do Responsável

CPF

Marcelo Augusto Santos Turine

070.327.978-57

   

 

 

 

 

  

 

    

  

NoRG / Órgão Expedidor Cargo Função Matrícula

16103320-9 Docente Reitor 23216365

II - Entidade convenente (FAPEC)

Órgão/Entidade
|

CNPJ

FAPEC (FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA) 15.513.690/0001-50

 

Endereço Esfera Administrativa

RUA 9 DE JULHO, 1922

 

Nome do Responsável CPF

Herbert Assunção de Freitas 47459891134

 

 

  

  

 

  

   

 

| No RG/Órgão Expedidor Cargo Função DDD -

Telefone:

00755968429 Secretário -Executivo 67

. . 3345-5906

Secretário -Executivo

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução

K , Inicio | 2,

FASE III - DESENYOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERAIS E ESPECIFICAS DAS DIRETRIZES dezembro/2017 Término

CURRICULARES NACIONAIS PARA O TRABALHO NAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE, novembro/2018

 
  

Coordenador do Projeto/Programa - Unidade Vinculada

Anamaria Meilo Miranda Paniago - FAMED

 

 

Objeto : Desenvolvimento do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) articulado ao Programa de Educação pelo

Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde)

 

Justificativa da Proposição

O projeto prevê a reorientação das diretrizes curriculares nacionais, proposto pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, que em parceria, lançaram em novembro de

2005 o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) por meio da portaria interministerial MS/MEC n. 2.101.0s serviços solicitados irão

atender a organização de variadas atividades que serão desenvolvidos em conjunto, por sete cursos de graduação da área de saúde da UFMS (enfermagem, farmácia, fisioterapia,

medicina campus Campo Grande, medicina campus Três Lagoas, nutrição, odontologia) e trés programas de pós-graduação stricto sensu (Doenças Infecciosas e Parasitárias, Saúde

da Família e Enfermagem) da UFMS. Espera-se, com as atividades, gerar reflexões e possíveis transformações nos saberes e ações cotidianas para fortalecer a integração ensino-

serviço; reorganização das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Saúde; fortalecimento da pesquisa; fortalecimento da linha de cuidados na Rede de atenção a

Tuberculose e doenças emergentes e reemergentes; estabelecer a cooperação mútua, entre as instituições para a integração docente- assistencial,. Todas as ações visam ao

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Projeto tem os seguintes objetivos:

Objetivo Geral:

    

1. Promover reorientação da formação profissional com elevada qualificação técnica, científica e tecnológica e embasada em análise crítico- reflexiva e consciência cidadã e

humanista;

2. Desenvolver metodologias de ensino- aprendizagem centradas no estudante, com enfoque do protagonismo profissional e social; .

m"

|

\/

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=234027&infra_sistema=1...
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3. Contribuir para implementar processos de trabalho em redes de atenção e linhas de cuidado, com a efetiva atuação acadêmica multicursos, assegurando abordagemintegral do

processo saúde- doença nos diferentes cenários de práticas;

4, Fortalecera integração ensino- serviço-comunidade entre a UFMS, Secretarias Municipais de Saúde e demais serviços de saúde;

. Articular integração entre cursos, ressaltando a multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, com enfoque na pesquisa

t
a

Objetivos específicos:

L. Publicar material didático contendo o conhecimento adquirido, visando alcançar as ações de ação em saúde voltadas a população, aos profissionais de saúde, e aos serviços de

saúde.

2. Realizar seminários, reuniões, oficinas planejar e avaliar o andamento das ações do projeto, assim como promover oficinas de estudos para os coordenadores e população -

alvo do projeto;

    

  

  

  

  

   

    

    

    

É importante destacar que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura é a instituição que apoia a UFMS nessas ações e viabiliza que elas sejam executadas com vistas à

garantia do atendimento das ofertas, no suporte ao desenvolvimento de projetos de extensão e capacitação das equipes que estão vinculadas à gestão do curso. Nesse sentido, o apoio

a FAPEC se dará estritamente na gestão administrativa e financeira necessária à execução desse projeto, com vistas a garantir que a UFMS desenvolva as ações de ensino pactuadas

om o Ministério da Saúde

Os recursos oriundos de Termo de Execução Descentrada (TED) como constatado ao longo dos anos são iniciados sua formalização e posteriormente disponibilizados recursos pelos

órgãos financiadores/concedentes somente após o mês de março de cada exercício financeiro, ou seja, foge à vontade gerencial ou em poder da UFMS.

Diante do exposto e:

Considerando que UFMS tem com atividade fim o ensino, a pesquisa e extensão, que o projeto foi aprovado pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) do Ministério da Saúde (MS),

visando a execução da política pública voltada para a educação e saúde;

Considerando a inviabilidade operacional das ações propostas no TED, somente pela UFMS, haja vista, que há despesas, a exemplo de passagens, que por força de lei não podem ser

inscritas em restos a pagar;

Considerando que as Fundações de Apoio são instituídas e devidamente credenciadas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento

institucional, científico e tecnológico das IFES, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos e que o relacionamento entre as

IFES e as FAP é validado pelos seguintes dispositivos: Lei 8.958 de 1994; Artigo 62 da Portaria Interministerial/CGU/MF/MPOG no 424 de 30 de dezembro de 2016; Decreto

8.241/2014 e Resolução do Conselho Diretor no 132/2015;

Considerando a grave escassez de recursos pelo qual o país enfrenta, inclusive para financiamento de políticas públicas voltadas as ações educacionais;

ustifica-se a formalização de instrumento jurídico junto à FAPEC para que esta promova o apoio na gestão operacional, administrativa e financeira das ações propostas no termo de

cooperação no 82/2013 firmado entre a UFMS e FNS/MS, ressaltando que o repasse de recursos destina-se exclusivamente a atender na sua integra a execução do objeto fim, tendo

em vista que as ações pactuadas no termo de cooperação no 82/2013 não podem sofrer qualquer descontinuidade, ressaltando que ao longo do tempo, os recursos de TED

geralmente são descentralizados somente após meados do mês de março de cada exercício financeiro, sendo que no caso dos recursos oriundos do TED ocorreram em abril e junho

de 2017, e para tanto, para que as ações permaneçam sendo executadas ao longo do primeiro semestre de cada exercício, resta configurado flagrante comprovação de necessidade da

realização da formalização do instrumento jurídico.

 
 

3 -DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I- INFORMAÇÓES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa:

1. Desenvolvimento de cursos, eventos e oficinas e produção de material de divulgação técnico-cientifica

2, Realização de eventos de natureza técnico-científica;

3. Apoio técnico e financeiro para participação de integrantes do projeto e envolvidos direta e indiretamente no projeto em eventos científicos da área no campo da pesquisa,

extensão e ensino;

4. Realização de cursos de capacitação para docentes, discentes e técnicos envolvidos na pesquisa, extensão e ensino;

5. Apoio técnico e financeiro para realização de ações referentes a pesquisa, extensão e ensino

  

  

   

    

   

Responsabilidades de cada ente

UFMS:

a. Coordenar e conduzir todos os trabalhos referentes a formação dos docentes/estudantes e profissionais de saúde que atuam no serviço de saúde e na UFMS;

b. Planejar e organizaratividades previstas e encaminhar a FAPEC as demandas necessárias a execução das atividades no que diz respeito a : contratação de serviço para compra

de passagem; hospedagem; eventos de natureza técnico-científica; arcar com as despesas administrativas da FAPEC necessárias à execução das demandas da UFMS,

conforme valor especificado no cronograma.

FAPEC: Administrar e gerenciar execução financeira referente as ações presentes no contrato

 

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa:

» Da UFMS: equipamentos de mídia (computadores, data show, espaço físico e mobilização/divulgação do evento) de atividades que ocorrem independente da celebração do

contrato,

* Dos Demais Partícipes: equipamentos de mídia (computadores, data show)

 

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa:

 Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa da UFMS: Sala de aula e multimídia

Dos Demais Partícipes: Espaço físico das instituições públicas de saúde e liberação de profissionais de saúde;

  

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

Participantes Vinculados à UFMS - Servidores

 

   

 

         

 

  

 

 

   

 

A
Carga É .

V 2 1
Nome Completo Matrícula SIAPE CPF mcukí) Titulação ? Valor da Bolsa (R$) O _- Quantidade d

UFMS ! Horária O)
orária

Anamalia Mello Miranda 1144906 6551069134 |D Doutor
aniago

ÍZ355210 55845517168 D Mestre

D |Doutor
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Margareth Knoch 164335529 138801760191 1D outor in 00 WA

Sandra Maria do Valle Leone de || 1g313 j 9507303120 Doutor 180 N/A
Oliveira

Soraya Solon 11862867 1639637101“ ;D Doutor 1100 %N/A

  

 

(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, 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.

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

Participantes Vinculados à UFMS - Discentes

Completo
Nome CPF

 

Carga

Horária O

 

 

 

 

 

    
 

  

 

(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.

(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.

IL1 DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES

Declaramos expressamente que a participação dos servidores docentes e técnico-administrativos no projeto, observará o disposto nos $$ 3o, 6o e 9o, e se for o caso, nos

§§ 4° e 5°, do art. 6°, do Decreto no 7.423/2010.

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

Meta Ação

Periodo

 

Início Término

 

Articulação e programação trimestral |

das atividades acadêmicas
idezembro/2017 Imaio/ 2018

 

Inscrição para os eventos e

adastramento de participantes
janeiro/2018 loutubro/2018

 

 

  

presentação de trabalhos em

congressos técnicos-científicos
janeiro/2018 inovembro/2018

4

 

 

    

boletins
Produção de material didático e

 

 

Relatório de atividades
ladministrativas e técnicas

jjaneiro/2018

labril/2018

 

loutubro/2018

%0utubr0/2018

   

 

Especificação

Hospedagem- PJ

220,00 x 114

Indicador Físico Período

 
  

IQuantidade Valor

114 | 25.000,00

Início Término

 

Dezembro/2017

novembro,

2018

 

FAPEC (Custos Operacionais) - PJ 10
 

7.592,76
 
Dezembro/2017 |

 
novembro,

 

U
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| | 2018

Coffee Break - PJ | | novembro/

500 | 10.000,00 Dezembro/2017 |

20,00 x 500 | 2018

+

Passagens Aéreas | novembro/

35 ! 35.000,00 Dezembro/2017

1.000,00 x 35 trechos E 2018

TOTAL | 17.592,76

 

 

 

IV-FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VI - Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos

 

O custeio está vinculado ao Termo de Cooperação 83/2013 do Ministério da Saúde vinculados ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em

Saúde (Pró-Saúde) por meio da portaria interministerial MS/MEC n. 2.101, na Nota de Crédito 2017NC400162 e NC 2017NC400231.

 

ILPLANO DE APLICAÇÃO

 

 

  

Código Natureza da Despesa Total

 

  

 

33.90.39

 

 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

 

77.592,76

 

TOTAL

 

  

77.592,76

 

II - a) Em havendo envolvimento de recursos em vários exercícios financeiros, além da obrigatoriedade de conter o Plano de Aplicação sintético (total), deverá também

ser demonstrado tabela de Plano de Aplicação por exercício financeiro, em que a somatória de todas as eventuais tabelas coincida com o total do Plano de Aplicação

sintético.

II- b) Detalhamento do Plano de Aplicação (em caso de envolvimento de recursos de diversos exercícios financeiros, deverá ser elaborado planilha por exercício

financeiro, de modo que a somatória de todos os exercícios financeiros. por elemento de despesa, coincida com a somatória do quadro II - Plano de Aplicação).

Observações:

(1) O orçamento incluirá a demonstração da aplicação do recurso total do projeto (recurso a ser gerenciado pela UFMS + recurso a ser gerenciado por outro ente).

(2) Os espaços preenchidos com (...) deverão ser utilizados para detalhar demais despesas necessárias.

(3) Células não utilizadas poderão ser excluídas.

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

Proponente/concedente- Execução Financeira

Mar/2018;) Abr/ZOISÉMai/ZOI 8

ul/2018 |Ago/2018| Set.2018 |Out. 2018

 

   

  

    

Fev/2018

  

 

 

   

  

0.000,00, _-

 

 

   

 

   

 

 

 

 

-A

Proponente/concedente - Custos Operacionais

ªJan/ZOIS ;Fev. 2018 IMar/2018 j(Abri/2018 {Maio/2018 É ; - E

! | .

632,73 “632,73 632,73 632,73 632,73 E - í - J

Jun/2018 %Jul. 2018 ªlgo. 20181Set. 2018 Out.2018 Nov. 2018 {Dez/2018

$632,73 163233 %3217: 632,73 632,73 632,73

 

 

Pessoa Jurídica

  

Pessoa Jurídica

 

 N

Descrição do Item de Despesa UmdadelQuanhdade

| 

Valor Unitário
Valor Total

R$

 

 

 

  

Hospedagem - PJ UN I 220,00 25.000,00

Passagem i 1000,00 35.000,00

|

Coffee Break - PJ | UN 500.00 + 10.000,00
|

Total 70.000,00

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=234027&infra_sistema=1...
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13/12/2017
SEI/UFMS - 0194976 - Plano de Trabalho

%. a ore!

Pessoa Juridica/FAPEC

   

Pessoa Juridica

    
 

    

 

Valor Total

Descrição do Item de Despesa Unidade [Quantidade Valor ggitário

R$

FAPEC un 12 632,73 | 7.592,76

Total R$

    

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS OPERACIONAIS DA FAPEC

     

     

 

  ões de Bite e Midias

 
 

   

-
  

Documento da Fapec anexado no processo sob numero 0148911

5 - DECLARAÇÓES/APROVAÇÓES

1 - Coordenador do Projeto/Programa
  

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser o responsável pelas informações prestada acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho
será cumprido em sua integralidade, após aprovação do Conselho respectivo.
 

II - Direção de Centro/Campus/Núcleo/Faculdade/Escola/Instituto
 

Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero pela:

(___) Aprovação

(___) Não aprovação
  

III -Da Pró-Reitoria de Graduação

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=234027&infra_sistema=1... 5/6
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13/12/2017 SEI/UFMS - 0194976 - Plano de Trabalho

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria, delibero pela:

(___) Aprovação

(___) Não aprovação

 

IV-- Do Proponente/concedente

 

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a este Concedente, delibero pela: ª

B(___) Aprovação

(___) Não aprovação

 

de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6o, & 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
  

% Documento assinado eletronicamente por Anamaria Mello Miranda Paniago, Professor do Magisterio Superior, em 01/12/2017, às 15:56, conforme horário oficial

)

   

  

% Documento assinado eletronicamente por Wilson Ayach, Diretor(a), em 01/12/2017, às 16:14, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no

j art. 6o, & 1o, do Decreto no 8.539,de 8 de outubro de 2015.

 

  
% Documento assinado eletronicamente por Ruy Alberto Caetano Correa Filho, Pró-Reitor(a), em 04/12/2017, as 14:18, conforme horário oficial de Mato Grosso do
$ Sul, com fundamento no art. 6o, 8 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

   

m

  

%
$

ãfundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor, em 04/12/2017, às 17:35, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com

Gaia Ea)
pugs
.ª ye had A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador externo.php?

r M%% acao=documento conferir&id_orgao acesso _externo=0, informando o código verificador 0194976 e o código CRC D34E5365.
de
Tac

  

 

sk

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

Av Costa e Silva, s/no - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

  

  
/// il $

Referência: Processo no 23104.017450/2017-25 &&“ij SEI n° 0194976

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=234027&infra_sistema=1... 6/6
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 20, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
 
 
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, e 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 23104.017450/2017-25, resolve:
 
 

Designar as servidoras Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira, Siape
nº 1183131, como Gestora e Anamaria Mello Miranda Paniago, Siape nº 1144906, como
Gestora Substituta ambas ao Contrato nº 102/2017-UFMS, celebrado entre a UFMS e a
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC.

 
 
 

As atividades e atribuições do servidor designado estão descritas no Anexo I desta
Instrução.
 

 

 

 

 

                                 

AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS
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ANEXO I

 

ANEXO DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 20/2018

 

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
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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;
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;
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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;

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:
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a) termo contratual;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) termo de referência;
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 11/01/2018, às 09:52,
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 0257824 e o código CRC
206778F9.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7014
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000110/2018-46 SEI nº 0257824
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES
I - Entidade proponente/concedente (UFMS)

Órgão
UFMS -Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ
15.461.510/0001-
33

Endereço :Campus Universitário s/n- Caixa Postal 549

Cidade:
Campo grande
 

UF
MS
 

CEP
79070-900
 

Esfera
Administrativa
Federal
 

DDD
67

Fone
3345
7441

Fax
(67) 3345 7441

E-Mail
 

Conta Corrente
ùnica
 

Banco
Do Brasil
 

Agência
2576
 

Praça de
Pagamento
Campo Grande

Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine
 

CPF
070.327.978-57

Nº RG / Órgão
Expedidor
16103320-9
 

Cargo
Docente
 

Função
Reitor
 

Matrícula
23216365
 

II - Entidade convenente (FAPEC)

Órgão/Entidade
FAPEC (FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À
CULTURA)
 

CNPJ
15.513.690/0001-50

Endereço
RUA 9 DE JULHO, 1922 Vila Ipiranga CEP 79081-050 Campo Grande-MS
 

Esfera
Administrativa
Privada
 

Nome do Responsável
Osvaldo Nogueira Lopes 

CPF
528-435.721-34

Nº
RG/Órgão
Expedidor
572866
SSP-MS
 

Endereço:  Rua
Quinze de
Novembro,
2861,
ap. 1104,
Jardim dos
Estados, CEP
79.020-300,
Campo
Grande/MS.

Função
Secretário
-
Executivo
 

DDD
67
 

Telefone:
3345-5906

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução

FASE III - DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS GERAIS E
ESPECÍFICAS DAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS PARA O
TRABALHO NAS REDES DE
ATENÇÃO À SAÚDE.

Início
dezembro/2017
 

Término
novembro/2018

Coordenador do Projeto/Programa  - Unidade Vinculada
Anamaria Mello Miranda Paniago - FAMED

Objeto : Desenvolvimento do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde (Pró-Saúde) articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-
Saúde)

Justificativa da Proposição

O projeto prevê a reorientação das diretrizes curriculares nacionais, proposto pelo Ministério da
Saúde e pelo Ministério da Educação, que em parceria, lançaram em novembro de 2005 o
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) por meio
da portaria interministerial MS/MEC n. 2.101.Os serviços solicitados irão atender a organização
de variadas atividades que serão desenvolvidos em conjunto, por sete cursos de graduação da
área de saúde da UFMS (enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina campus Campo Grande,
medicina campus Três Lagoas, nutrição, odontologia) e três programas de pós-graduação stricto
sensu (Doenças Infecciosas e Parasitárias, Saúde da Família e Enfermagem) da UFMS. Espera-
se, com as atividades, gerar reflexões e possíveis transformações nos saberes e ações
cotidianas para fortalecer a integração ensino- serviço;  reorganização das diretrizes curriculares
dos cursos de graduação em Saúde; fortalecimento da pesquisa; fortalecimento da linha de
cuidados na Rede de atenção a Tuberculose e doenças emergentes e reemergentes; estabelecer
a cooperação mútua, entre as instituições para a integração docente- assistencial,. Todas as
ações visam ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Projeto tem os seguintes objetivos:

Objetivo Geral:

1.  Promover reorientação da formação profissional com elevada qualificação técnica,
científica e tecnológica e embasada em análise crítico- reflexiva e consciência cidadã e
humanista;

2. Desenvolver metodologias de ensino- aprendizagem centradas no estudante, com enfoque
do protagonismo profissional e social;

3. Contribuir para implementar processos de trabalho em redes de atenção e linhas de
cuidado, com a efetiva atuação acadêmica multicursos, assegurando abordagem integral
do processo saúde- doença nos diferentes cenários de práticas;

4. Fortalecer a integração ensino- serviço-comunidade entre a UFMS, Secretarias Municipais
de Saúde e demais serviços de saúde;

5. Articular integração entre cursos, ressaltando a multiprofissionalidade e
interdisciplinaridade, com enfoque na pesquisa   

Objetivos específicos:

1. Realizar seminários, reuniões, oficinas planejar e avaliar o andamento das ações do projeto,
assim como promover oficinas de estudos para os coordenadores e população -alvo do
projeto;

2. Publicar material didático contendo o conhecimento adquirido, visando alcançar as ações
de ação em saúde voltadas a população, aos profissionais de saúde, e aos serviços de
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saúde.

É importante destacar que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura é a instituição
que apoia a UFMS nessas ações e viabiliza que elas sejam executadas com vistas à garantia do
atendimento das ofertas, no suporte ao desenvolvimento de projetos de extensão e capacitação
das equipes que estão vinculadas à gestão do curso. Nesse sentido, o apoio da FAPEC se dará
estritamente na gestão administrativa e financeira necessária à execução desse projeto, com
vistas a garantir que a UFMS desenvolva as ações de ensino pactuadas com o Ministério da
Saúde

Os recursos oriundos de Termo de Execução Descentrada (TED) como constatado ao longo dos
anos são iniciados sua formalização e posteriormente disponibilizados recursos pelos órgãos
financiadores/concedentes somente após o mês de março de cada exercício financeiro, ou seja,
foge à vontade gerencial ou em poder da UFMS.

Diante do exposto e:

Considerando que UFMS tem com atividade fim o ensino, a pesquisa e extensão, que o projeto
foi aprovado pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) do Ministério da Saúde (MS), visando a
execução da política pública voltada para a educação e saúde;

Considerando a inviabilidade operacional das ações propostas no TED, somente pela UFMS,
haja vista, que há despesas, a exemplo de passagens, que por força de lei não podem ser
inscritas em restos a pagar;

Considerando que as Fundações de Apoio são instituídas e devidamente credenciadas com a
finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico das IFES, inclusive na gestão administrativa e financeira
estritamente necessária à execução desses projetos e que o relacionamento entre as IFES e as
FAP é validado pelos seguintes dispositivos: Lei 8.958 de 1994; Artigo 62 da Portaria
Interministerial/CGU/MF/MPOG nº 424 de 30 de dezembro de 2016; Decreto 8.241/2014 e
Resolução do Conselho Diretor nº 132/2015;

Considerando a grave escassez de recursos pelo qual o país enfrenta, inclusive para
financiamento de políticas públicas voltadas as ações educacionais;

Justifica-se a formalização de instrumento jurídico junto à FAPEC para que esta promova o apoio
na gestão operacional, administrativa e financeira das ações propostas no termo de cooperação
nº 82/2013 firmado entre a UFMS e  FNS/MS, ressaltando que o repasse de recursos destina-se
exclusivamente a atender na sua íntegra a execução do objeto fim, tendo em vista que as ações
pactuadas no  termo de cooperação nº 82/2013 não podem sofrer qualquer descontinuidade,
ressaltando que ao longo do tempo, os recursos de TED geralmente são descentralizados
somente após meados do mês de março de cada exercício financeiro, sendo que no caso dos
recursos oriundos do TED ocorreram em abril e junho de 2017, e para tanto, para que as ações
permaneçam sendo executadas ao longo do primeiro semestre de cada exercício, resta
configurado flagrante comprovação de necessidade da realização da formalização do instrumento
jurídico. 

3 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa:

1. Desenvolvimento de cursos, eventos e oficinas e produção de material de divulgação
técnico-cientifica

2. Realização de eventos de natureza técnico-cientifica;
3. Apoio técnico e financeiro para participação de integrantes do projeto e envolvidos direta e

indiretamente no projeto em eventos científicos da área no campo da pesquisa, extensão e
ensino;

4. Realização de cursos de capacitação para docentes, discentes e técnicos envolvidos na
pesquisa, extensão e ensino;

5. Apoio técnico e financeiro para realização de ações referentes a pesquisa, extensão e
ensino

Responsabilidades de cada ente
UFMS:

a. Coordenar e conduzir todos os trabalhos referentes a formação dos docentes/estudantes e
profissionais de saúde que atuam no serviço de saúde e na UFMS;

b. Planejar e organizar atividades previstas e encaminhar a FAPEC as demandas necessárias
a execução das atividades no que diz respeito a : contratação de serviço para compra de
passagem; hospedagem; eventos de natureza  técnico-cientifica; arcar com as despesas 
administrativas da FAPEC necessárias à execução das demandas da UFMS, conforme 
valor especificado no cronograma.

FAPEC: Administrar e gerenciar execução financeira referente as ações presentes no contrato

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa:

Da UFMS: equipamentos de mídia (computadores, data show, espaço físico e
mobilização/divulgação do evento) de atividades que ocorrem independente da celebração
do contrato.
Dos Demais Partícipes: equipamentos de mídia (computadores, data show)

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa:

             Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa da UFMS: Sala de aula e multimídia

Dos Demais Partícipes: Espaço físico das instituições públicas de saúde e liberação de
profissionais de saúde;

II – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e
grau de vinculação com a IFES)
Participantes Vinculados à UFMS – Servidores

Nome Completo Matrícula SIAPE CPF Vínculo
UFMS (1) Titulação (2)

Carga

Horária (3)
Valor da Bolsa (R$) (4) Quantidade de meses para recbto. de

Bolsas (5) Função (6)

Anamaria Mello Miranda
Paniago 1144906 46551069134 D Doutor 100 N/A N/A Colaborador

Adélia Mota 2355210 55845517168 D Mestre 100 N/A N/A Colaborador

Mauricio Antônio Pompilio 2182203 07854399867 D Doutor 100 N/A N/A Colaborador

Margareth Knoch 64335529 38801760191 D Doutor 100 N/A N/A Colaborador

Sandra Maria do Valle Leone
de Oliveira 1183131 49507303120 T Doutor 180 N/A N/A Colaborador

Soraya Solon 1862867 63963710144 D Doutor 100 N/A N/A Colaborador

(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, 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.
(6) Função = informar qual a atribuição que exercerá  no projeto.
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Participantes Vinculados à UFMS – Discentes

Nome
Completo

RGA
UFMS CPF            Curso (1) Nível (2)

Carga

Horária (3)

Valor
da

Bolsa
(R$) (4)

Quantidade
de meses
p/ recbto.

de Bolsa(5)
Função(6)

------ -------
---- --------- ---------

----
---------
-     

------ -------
---- ------------ ---------

--
---------
--     

------ -------
----

------------
-

---------
---

---------
----     

(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.
(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.
II.1 DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES 
Declaramos expressamente que a participação dos servidores docentes e técnico-administrativos
no projeto, observará o disposto nos §§ 3º, 6º e 9º, e se for o caso, nos §§ 4º e 5º, do art. 6º, do
Decreto nº 7.423/2010.   

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

Meta Ação
Período

Início Término

1
Articulação e programação
trimestral das atividades
acadêmicas

dezembro/2017maio/ 2018

2
Desenvolvimento e participação
em eventos e reuniões técnico-
cíentificas 

janeiro/2018 outubro/2018

3 Apresentação de trabalhos em
congressos técnicos-científicos janeiro/2018 novembro/2018

4 Produção de material didático e
boletins janeiro/2018 outubro/2018

5 Relatório de atividades
administrativas e técnicas abril/2018 outubro/2018

 

Especificação
Indicador Físico Período

QuantidadeValor Início Término

Hospedagem- PJ 114 25.000,00 Dezembro/2017
novembro/

2018

FAPEC (Custos Operacionais) –
PJ 12 7.592,76 Dezembro/2017

novembro/

2018

Coffe Break– PJ

 
03 2.653,20 Dezembro/2017

novembro/

2018

Passagens Aéreas- PJ 40 42.346,80 Dezembro/2017
novembro/

2018

TOTAL 77.592,76  

 

 

IV – FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE
APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VI – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos

O custeio está vinculado ao Termo de Cooperação 82/2013 do Ministério da Saúde vinculados
ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) por
meio da portaria interministerial MS/MEC n. 2.101, na Nota de Crédito 2017NC400162 e NC
2017NC400231. 

II.PLANO DE APLICAÇÃO

Código Natureza da Despesa Total

33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 77.592,76

TOTAL  77.592,76

II - a) Em havendo envolvimento de recursos em vários exercícios financeiros, além da
obrigatoriedade de conter o Plano de Aplicação sintético (total), deverá também ser demonstrado
tabela de Plano de Aplicação por exercício financeiro, em que a somatória de todas as eventuais
tabelas coincida com o total do Plano de Aplicação sintético.
II – b) Detalhamento do Plano de Aplicação (em caso de envolvimento de recursos de diversos
exercícios financeiros, deverá ser elaborado planilha por exercício financeiro, de modo que a
somatória de todos os exercícios financeiros, por elemento de despesa, coincida com a somatória
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Dez/2017Jan./2018 Fev/2018 Mar/2018  Abr/2018Mai/2018

-        - -       - - -

Jun./2018

7.348, 83

    Jul./2018

        23.991,73

Ago/2018

38.659,44

Set.2018

-

Out. 2018

-
Nov. 2018

-

do quadro II – Plano de Aplicação).
Observações:
(1) O orçamento incluirá a demonstração da aplicação do recurso total do projeto (recurso a ser
gerenciado pela UFMS + recurso a ser gerenciado  por outro ente).
(2) Os espaços preenchidos com (...) deverão ser utilizados para detalhar demais despesas
necessárias.
(3) Células não utilizadas poderão ser excluídas.
III - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)
Proponente/concedente- Execução Financeira

 

 

 

 

 

 

Proponente/concedente – Custos Operacionais

Jan/2018 Fev. 2018 Mar/2018 Abri/2018 Maio/2018  -

632,73 632,73 632,73 632,73 632,73 - -

Jun/2018 Jul. 2018 Ago. 2018 Set. 2018 Out.2018 Nov. 2018 Dez/2018

632,73 632,73 632,73 632,73 632,73  632,73 632,73

Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica  

Descrição do Item de Despesa Unidade QuantidadeValor Unitário
R$

Valor Total  

R$  

   Hospedagem - PJ UN 114 220,00 25.000,00
 

 

 Passagem Aérea- PJ UN 40 1.058.67  42.346,80  

Coffee Break – PJ UN 3 884,40 2.653,20  

Total 70.000,00  

Pessoa Jurídica/FAPEC

Pessoa Jurídica

Descrição do Item de Despesa Unidade Quantidade Valor Unitário
R$

Valor Total

R$

FAPEC un 12 632,73 7.592,76 

Total R$  

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS OPERACIONAIS DA FAPEC

 Documento da Fapec anexado no processo sob numero 0148911
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5 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES
I – Coordenador do Projeto/Programa

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser o responsável pelas
informações prestada acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será cumprido
em sua integralidade, após aprovação do Conselho respectivo.

II – Direção de Centro/Campus/Núcleo/Faculdade/Escola/Instituto

Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero pela:
(X) Aprovação
(___) Não aprovação

III – Da Pró-Reitoria de Graduação

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria, delibero
pela:
(X) Aprovação
(___) Não aprovação

IV – Do Gabinete do Magnifico Reitor

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a este Concedente, delibero
pela:
(X) Aprovação
(___) Não aprovação

 IV – Da FAPEC
Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a este Concedente, delibero
pela:
(X) Aprovação
(_ ) Não aprovação
 

Documento assinado eletronicamente por Anamaria Mello
Miranda Paniago, Professor do Magisterio Superior, em
17/07/2018, às 11:53, 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.

Documento assinado eletronicamente por Wilson Ayach,
Diretor(a), em 23/07/2018, às 15:56, 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.

Documento assinado eletronicamente por Camila Celeste
Brandao Ferreira Itavo, Vice-Reitora / UFMS, no exercício do
cargo de Reitor, em 24/07/2018, às 09:37, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ruy Alberto Caetano
Correa Filho, Pró-Reitor(a), em 24/07/2018, às 17:38,
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.

Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 26/07/2018, às 09:14, 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.
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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 0618375 e o código CRC
D82A85A0.

FACULDADE DE MEDICINA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.017450/2017-25 SEI nº 0618375
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1° TERMO DE APOSTILAMENTO
AO
CONTRATO N° 102/2017-UFMS

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 102/2017-UFMS CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL (UFMS) E A FUNDAÇÃO DE APOIO A
PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL (UFMS) e a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A
CULTURA, já devidamente qualificadas no Contrato nº 102/2017-UFMS, decorrente do processo
nº 23104.028056/2017-12-UFMS, por seus representantes legais e observado o disposto na Lei
nº 8.666/1993, resolvem APOSTILÁ-LO, como de fato aditam-no, sob as Cláusulas e condições
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS

1.1 - As contratantes adotam neste Termo de Apostilamento as mesmas designações
simplificadas do Contrato ora apostilado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo de Apostilamento tem por objeto modificar o Plano de Trabalho,
substituindo o Anexo I do Contrato pelo Anexo I deste apostilamento (documento SEI 0618375).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1 - Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora
apostilado.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam eletronicamente o presente instrumento.

Campo Grande - MS.

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

 

 

AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

 

 

 Pela FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC.
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 07/08/2018, às 14:44, 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.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 08/08/2018, às 08:25,
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 0661675 e o código CRC
297A6220.

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

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

Referência: Processo nº 23104.017450/2017-25 SEI nº 0661675
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