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' _CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

i QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

| DO SUL-FUFMS E A FUNDAÇÃO DE APOIO A

| 18 216 no PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC.
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Pelopresente instrumento particular, aFUNDAÇÃO 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 Infraestrutura,

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS, portador do CPF/MF no 367.818.351-49,

conforme delegação de atribuição objeto da Portaria no 130, de 08.02.2017, 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 ASSUNÇÃO 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 n°

23104.020513/2017-21, 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;
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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 fulcro

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
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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 424, de 30 de

dezembro de 2016, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONVENÇÓES

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 para execução do Programa de Avaliação Seriada Seletiva - PASSE/UFMS, a partir de

2018.

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 LEGAL

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

XIII, do Art. 24 daLei 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.

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

objeto, com base no Parecer no

14/2013/CAMARAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, que amplia o

entendimento dos arts. 3o e 4oD da Lei no 8.958/94, indicando ser possível a captação dos recursos

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DO DETALHAMENTO DAS OBRIGACOES E DAS

RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DAS PARTES

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

seguintes:

Divisão de Contratos/CGM/PROADI
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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) fornecer à CONTRATADA, 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;

d) selecionar e instituir a Comissão de Vestibular, que fará a supervisão e acompanhamento dos

serviços prestados pela CONTRATADA;

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

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

adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:

a) supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os

propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;

b) planejar, organizar e executar a aplicação das provas nas cidades-polo na data estipulada no

Plano de Trabalho (ANEXO I);

c) designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do

contrato, em cumprimento ao disposto no 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;

1) 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;

J) 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;
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fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado, informações

adicionais aos relatórios sobre atividades técnicas, administrativas e financeiras decorrentes

do presente contrato;

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;

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;

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;

constituir quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados;

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 instrui-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;

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;

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;

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;

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 para a contratação;

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;

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

de trabalho;

y) 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;

Z) observar, em qualquer ação durante a execução do presente contrato de gestão administrativa

e financeira do plano de trabalho, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, eficiência e economicidade;

aa) atender, na 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;

bb) formalizar, mediante autuação e registro sequencial prévios dos respectivos procedimentos,

todas as ações que envolvam contratação e pagamento, no interesse e com recursos do plano

de trabalho;

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

rigorosamente aos preços de mercado.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

5.1. - A previsão de arrecadação é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente ao pagamento

de 5.000 inscrições no valor de R$ 100,00 (cem reais), estando incluídos nesse montante o valor

destinado à gestão e o valor destinado ao pagamento pelos serviços de gestão administrativa e

financeira contratados,

52 - 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$ 361.440,14 (trezentos

e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e quatorze centavos).

53 - Estima-se que o pagamento dos serviços de apoio à gestão administrativa e financeira da

CONTRATADA seja no valor de R$138.559,86 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e

nove reais e oitenta e seis centavos), pagamento esse que também leva o nome de ressarcimento

relativo dos custos operacionais da CONTRATADA,

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

custos operacionais da FAPEC. 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.

55 - Os valores recebidos pela CONTRATADA servirão para cobrir todas as despesas necessárias à

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

56 - 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.

Divisão de Contratos/CGM/PROADI

Fone: (0xx67) 3345-7427- E-mail: dict.proadi®ufms.br

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

79070-900 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL 5

Contrato 100/2017-UFMS (0243943)         SEI 23104.020513/2017-21 / pg. 5



       

A d; ago

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 

 

57 - O valor das inscrições será de R$ 100,00 (cem reais). Salientamos que as isenções de taxa

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

58 - As despesas com a execução do objeto e o pagamento da CONTRATADA serão realizados com

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

59 - Estima-se que os valores recolhidos são completos e suficientes para pagar todas as despesas.

Caso haja saldo desfavorável entre as despesas com a execução do objeto e a efetiva arrecadação, a

CONTRATANTE se responsabilizará pela quitação do saldo.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

taxa de inscrição para execução do Programa de Avaliação Seriada Seletiva - PASSE/UFMS 2018.

6.2 - A taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) será recebida diretamente por meio de

boleto bancário pela CONTRATADA,

6.3 - Ocorrendo a possibilidade descrita no item 5.9, as despesas correrão à conta de dotação

orçamentária consignada no Programa de Trabalho 12.364.2080.20RK.0054 - Funcionamento de

Instituições Federais no Estado de Mato Grosso do Sul, Fontes 0250, Natureza da Despesa 3390.39

e Nota de Empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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

GESTOR/FISCAL designado pela CONTRATANTE, o qual se incumbirá de proceder a anotações,

em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-

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

sejam cumpridas integralmente as condições constantes de suas cláusulas.

7.2 - A supervisão exercida pelo FISCAL 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/FISCAL 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, observando o interesse público.
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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. '

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DO PROCEDIMENTO PARA APLICÁ-
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) 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;

b) multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os custos operacionais,Bl I para < P
caso haja recusa na sua execução, inadimplemento total ou prática de fato que leve à rescisão
unilateral do contrato.

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

Divisão de Contratos/CGM/PROADI
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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/FISCAL do contrato deverá avaliar a regularidade

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

corrigir eventuais inadequações.

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

ser submetidos ao GESTOR/FISCAL 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 424, de 30

de dezembro de 2016.

1 1.5 - 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/FISCAL

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

quaisquer pagamentos, sendo tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

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

remunerado com recursos oriundos da arrecadação, 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

Divisão de Contratos/CGM/PROADI

Fone: (0xx67) 3345-7427- E-mail: dict.proadiçufms.br

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

79070-900 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL 8

"ªí“/;]

Xª
u“

.
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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 - Desde que configurada contraprestação por serviços prestados, descaracteriza-se a legitimidade

da concessão de bolsa, devendo o pagamento assim realizado sofrer a incidência fiscal e

previdenciária correspondentes.

12.7 - É vedada aos servidores da CONTRATANTE a participação nos projetos gerenciados pela

CONTRATADA durante a jornada de trabalho a que estão sujeitos legalmente, salvo a colaboração

esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, tudo na forma das normas previstas

na Lei 8.958/94, no Decreto 7423/2010 e na Resolução n° 132/2015-CD/UFMS.

12.8 - É vedada a utilização, pela CONTRATADA, dos servidores da CONTRATANTE para a

contratação como pessoal administrativo, de manutenção, docência ou pesquisador para prestar

serviços ou atender necessidades de caráter permanente da CONTRATANTE, tal como regulado no

§ 3° do artigo 4o da Lei 8.958/94,

12.9 - Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento, a qualquertítulo, 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 5 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura,

devendo ser extinto tão logo tenha sido entregue ao CONTRATANTE a relação final dos candidatos

aprovados no Processo Seletivo e atendido a todos os recursos interpostos.

13.2 - O 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.

Divisão de Contratos/CGM/PROADI

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

79070-900 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
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Fundação Universidade Federal(Éziº fºi???“ osso do Sul

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

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

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONCLUSÃO

16.1 - 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,jàde TÃQMLWÁ” de 2017.

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

iP/

AUGUSTO CESAR PfORTELLA MALHEIROS
Pro—ReltorfªãeAdrr/nnlstraçao e Infraestrutura

Pela FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA

   

  

 

ERTASSUÇAODE FREITAS
Secretário-Executivo

TESTEMUNHAS:

NOME: gªgªde 5021211573?st
à"GIST apão

CPF/MF: if???ªdºrnª?ação
SIAPE- 2141409LY‘aw/l

 

Divisão de Contratos/ CGM/PROADI

Av. Costa e Silva, s/n? - CaixaPostal 549CidadeUmversrtaría

79070-900 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL 10

Contrato 100/2017-UFMS (0243943)         SEI 23104.020513/2017-21 / pg. 10



 

  

fá 1 2

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - Entidade (nomenclatura)

 

Órgão/Entidade Proponente CNPJ

ÉFundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 15.461.510/0001-33

 

 

Endereço

Cidade Universitária, s/no - Campus Universitário

 
 
(Cidade UF ICEP Esfera Administrativa "

 

 

  

 

 

  

 

  
  

 

Campo Grande MS

-

{79.070-900 [Ublica Federal

7 - |-DDD [Fone Fax E-Mail
067 3345-7985 3345-7985 reitoria@ufms .br
rw

Nome do Responsável
CPF

Marcelo Augusto Santos Turine 070.327.978-57

INo RG / Órgão Expedidor '
Cargo Função Matrícula

161033209 - SSP/SP
doesoin, Reitor 23216365

Endereço Residencial | CEP

(Rua Channes, 6.400 - Residencial Altos da Afonso Pena (79040-004

II - Entidade (nomenclatura)

Orgao/Entidade CNPJ

| Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC 15.513.690/0001-50
 

Endereço Esfera Administrativa

 | Rua 9 de Julho, 1.922 - Campo Grande - MS Entidade Privada s/ fins lucrativos  
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Nome do Responsavel CPF

[Herbert Assunção de Freitas 474.598.911-34

 

 

 

  

 

ÉNº RG/Org&o Expedidor|Cargo DDD Telefone:

 

 737601 - SSP/MS Secretário Executivo “Secretário Executivo (67) 3346—5900

  

Endereço Residencial ICEP

  

[Rua Spipe Calarge, n. 247, Jardim TV Morena - Campo Grande - MS 179.050-261

 

2 - DISCRIMINACAO DO PROJETO/PROGRAMA
  

Titulo do Projeto/P rograma Período de Execução

 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA SELETIVA - Início - Término

PASSE/UFMS 2018 dez/2017 labri/2018

_]

Coordenador do Projeto/Programa - Unidade Vinculada

Fabricio Diamante Gouveia

IChefe da Divisao de Processos Seletivos - Dips/CAA/Prograd

 

Objeto

 
*Apoio na gestão administrativa e financeira para execução do Programa de Avaliação Seriada
(Seletiva (PASSE) da UFMS, a partir de 2018.

  

Justificativa da Proposição

(Seleção Unificado (Sisu) para preencher a oferta de vagas dos cursos de graduação presenciais,
para candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2018, a
UFMS adotará, além do Sisu e do Processo Seletivo Vestibular, o Programa de Avaliação
Seriada Seletiva - Passe. Considerando que o Passe possui um ciclo de 3 anos, a partir de 2020,
la oferta de vagas da seguinte da seguinte forma: 40%, por meio do Sisu, 30% por meio do
[Processo Seletivo Vestibular, e 30% por meio do Passe.

%Até o segundo semestre do ano de 2017, para ingresso na UFMS, utilizou-se o Sistema de
S

INo caso do PASSE, o objetivo é o preenchimento de 30% do total de vagas ofertadas nos cursos
[presenciais de todas as Unidades da UFMS ao fim das 3 (três) etapas exigidas processo
seletivo. Serão ofertadas 1608 vagas para os cursos de graduação presenciais da UFMS. A
previsão de inscritos é de, aproximadamente, 5000 candidatos pagantes, sendo 500 candidatos
isentos totalizando 5500 candidatos que participarão do Programa.

 

|Cabe ressaltar que, após a Adesão da UFMS ao Sisu, em 2009, foi desativada a Comissão
Permanente de Vestibular (Copeve), criada para cuidar dos processos que envolviam a
realização do vestibular para ingressos de alunos nos cursos de graduação oferecidos pela
UFMS. Ficando à cargo da Divisão de Processos Seletivos Acadêmicos (DIPS), a tarefa de  
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lorganizar e coordenar a realização de todos os processos seletivos de ingresso na UFMS, como:

|Sisu, movimentação interna, transferência de cursos, ingressos de refugiados e portadores de

vistos humanitários, ingressos de portadores de diplomas, vestibular do Curso de Música,

Vestibular da Ead e a partir de 2018, o Processo Seletivo Vestibular e o Programa de Avaliação

ISeriada Estudantil. No entanto a DIPS não possui estrutura física e nem recursos humanos

necessários para a execução de um processo seletivo de tamanha complexidade, como o

[Processo Seletivo Vestibular.

 
[Considerando que a UFMS possui espaço físico para alocação de candidatos inferior ao previsto

ino plano de trabalho, faz-se necessária a locação de espaço complementar.

Por isso, entendemos apropriado o apoio da Fapec, visto que, em seu portfólio, está

idemonstrado que se trata de uma entidade reconhecida como a principal organizadora de

certames públicos no Estado de Mato Grosso do Sul, consta uma comprovada experiência na

execução de vários concursos públicos (prefeituras, câmaras de vereados, ministério Público de

IMS, Tribunal de Constas do MS, Tribunal de Justiça, dentre outros), e também por seu a única

fundação no Estado de Mato Grosso do Sul credenciada pelo Mec e pelo MCTI como fundação

fzde apoio à UFMS,

 

%Ajustlflcatlva para a contratação da Fapec objetivando a prestação de serviços especializados
de planejamento, organização e realização do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA
SELETIVA - PASSE 2018, encontra embasamento jurídico no art. 1o, da Lei no 8.958/1994,
combinado com o inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, uma vez que a
(referida Fundação: 1) encontra-se constituída nos termos da legislação brasileira; 2) está
incumbida estatutariamente de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de
{desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 3) possui
inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento desta Instituição, até
presente data, fato que a desabone; 4) apoia, de forma significativa, o desenvolvimento das
latividades fim da Universidade, prestando serviços com elevado grau de competência e
lexcelência e 5) não possui fins lucrativos.

 

ÉâAdemals é importante ressaltar que a Fapec é a única instituição que apoia a UFMS nessas
lagoes e viabiliza que elas sejam executadas com vistas à garantia do atendimento das ofertas, no
suporte ao desenvolvimento de projetos.
 __] 

3 -DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I- INFORMAÇOES SOBRE AS ATIVIDADES
  

(Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa

1. Preparação e organização do processo seletivo;
2. Apoio técnico e jurídico à comissão do processo seletivo, referente à elaboração das

minutas de editais essenciais para sua normatização;
3. Desenvolvimento de sistema para inscrições online;
4. Recebimento da taxa de inscrição;

. Análise de solicitação de isenção de taxa de inscrição;
Elaboração de questões para provas teóricas;
Revisão das questões para provas teóricas;
Organização do espaço e ensalamento dos candidatos;
Impressões de provas escritas, cartões respostas e outros documentos utilizados para
realização do processo seletivo;

| 10. Correções das provas escritas ocorrerão por meio eletrônico de leitura ótica de cartão-
resposta;

| 11. Desenvolver pareceres técnicos pertinentes a recursos que porventura forem impetrados
por candidatos, concermentes ao gabarito das provas escritas;

| 12. Entrega de relação final de aprovados com a documentação necessária.

 

 o
e
n
o
a

 
 

Pia
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Responsabilidade da UFMS:

1

2

3

. Lançar os editais com os resultados de todas as fases do processo seletivo pela Pro-

Reitoria de Graduação - PROGRAD;

. Acompanhar a gestão administrativa e financeira das ações a serem desenvolvidas para

execução do processo seletivo;

. Solicitar relatórios administrativos e financeiros;

|Responsabilidades da FAPEC:

1

2

3.

4

5

6.

| 11.

1 12.

| 13.

1 14.

| 15.

16.

| 17.

| 18.

| 19.

o
o

c
o

. Elaboração de questões para compor o banco de dados das provas;

. Recebimento de 500 requerimentos do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição;

Inscrição online de 5500 candidatos (previsão), com envio da documentação pelo sistema;

. Recebimento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 por meio de boleto bancário;

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

aberta especificamente para este fim;

Contatos com municípios e Unidades da UFMS onde serão aplicadas as provas, visando à

concessão e a organização de espaços;

. Receber os requerimentos de inscrição efetuados pela internet, verificando seu correto

preenchimento;

. Analisar as solicitações de isenção de pagamentos da inscrição;

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

Seleção de pessoal para aplicação das provas nas cidades-polo (em todos os campus da

UFMS);

Aplicação de 5500 provas no dia 25 de fevereiro de 2018 (domingo);

Correção de 5500 provas objetivas;

Divulgação dos candidatos aprovados;

Divulgação dos candidatos classificados de acordo com o número de vagas destinadas

aos cursos/campus;

Elaborar os editais com os resultados de todas as fases do processo seletivo;

Emitir relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases do PASSE 2018

UFMS, sempre que necessário;

Imprimir as provas e os cartões-resposta do PASSE 2018 UFMS;

Publicar, no site da FAPEC, todos os editais e atos relativos ao PASSE 2018 UFMS;

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

candidatos em todas as fases, inclusive das inscrições;

 

 

 

 

(Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

Da UFMS:

Computadores e impressoras;

Da FAPEC:

Câmeras de monitoramento;

Computadores;

Impressoras;

Veículos;

Filmadoras e gravadores.

 

 

©

 

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa

Da UFMS:

Sala de reuniões da Prograd;
Sala de reuniões;  
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e Da FAPEC:

  

 

|- Sala de reunides;

|provas.

|- Sala de impressão de provas;

e Salas de aula para aplicação das provas; *

|* em razão da quantidade de candidatos que prestarão o processo seletivo ser superior a

(capacidade da UFMS, será necessário a locação de mais espaço físico para aplicação das

 
 

II - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e

grau de vinculação com a IFES)

Participantes Vinculados à UFMS - Servidores (A definir)

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

i
--

, c Valor Quantidade

Nome Matrícula | | Vínculo | Titulação rye da de meses! | | su; a0(6
Completo | SIAPE CPF UFMS (2) Horária Bolsa para -- FUUÇGOH

(1) (3) Rg) A) recbto. de

(R$) | Bolsas (©)

COMISSÃO

- - - - - - | 0,00 - DE

|_ | ESTIBULAR
f r...“ carpe mud MU porn jaw

COMISSÃO

- - - - - - 0,00 - DE

| g VESTIBULAR
WWF.—u |- | -|

| ' | COMISSÃO
l - - - - - | 0,00 - DE

VESTIBULAR
ae

COMISSÃO

- - - - - - 0,00 2 | DE

VESTIBULAR

Í |- | ; -
COMISSAO

- - - - - - 0,00 - do DE

VESTBULAR

í" COMISSÃO
|    
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no qe [e e e

[o

s 4,00

|

2

o

o DE

VESTIBULAR

(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

l Nome | RGA

  

 

  

» CPF (o | Nivel (o Borse(RG) demesespl) - (e)| Completo UFMS Curso (2) Horária (4) "| recbto. de Função
. (6) Bolsa(®
 

 

 
    

(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 UFMSgmsmeneame i siemens ei iii

  

 

 

, oe

à ! Quantidade
: a de meses

Nome Completo CPF Carga<1I—)Iorar|a ValorRªa (%)olsa para Função!a)
(R$) recebimento

de Bolsaso)
|

- ' - - 0,00 f - -
|- |-- | f -     
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(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)

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

   

Indicador Físico Período

Etapa

Especificação
-

aa

Unidade Quantidade | Início Término

| 1 Elaboração da prova 1 | 5500 dez/2017 jan/2018

2 Sistema de inscrição online 1 5500 | dez/2017 jan/2018

3 Análise de requerimentos de 1 , 500 dez/2017 jan/2018
isenção

| 4 Aplicação da Prova 1 5500 fev/2018 fev/2018

5 Correção da prova | 1 5500 fev/2018 fev/2018

6 Homologação dos resultados 1 , 5500 Rev/201 3 fev/2018

one | E 

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

I- Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos
 

[As despesas decorrentes da execução deste Plano de Trabalho, correrão à conta de
larrecadação de taxa de inscrição para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva 2018 UFMS.

(A taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) será recebida diretamente por meio de
|boleto bancário pela CONTRATADA,

previsão de arrecadação é de R$ 500.000,00, com 5.000 inscrições pagas.
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II - Plano de Aplicação Geral (inclusive, caso em sendo o caso de envolvimento de

execução de recursos de vários exercícios financeiros, será a somatória de todos os

exercícios).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE APLICAÇÃO

|

Natureza da Despesa

|
p

e
o

CodIgS/Elemento de Titulo/Descrição da Despesa |

__

Valor R$espesa

| 33.90.30 [Material de Consumo d 26.250,00

33.90.36 [Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 126.820,95

33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.005,00

33.90.47 [Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.364,19
o|- [-

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,33.90.39 Juridica/FAPEC , 138.559,86

Valor Total 500.000,00
   

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO
 

| ESTIMATIVA DE RECEITA
hu 

 

[Origem (Programa de Avaliação Seriada Seletiva -2018 - UFMS | Arrecadação do PASSE

[Valor (RS) 500.000,00

 

 

ESTIMATIVA DE DESPESAS

  7

É Recurso aser

-

_- í

|

Natureza da Despesa .
gerenciado

Preço Quantidade ' -|Unitário
  

Fundação de
Apoio

 

[Classificação Descrição

[- [-

 

   

UFMS,, j

t
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3390.30.00 Material de Consumo

|

-

Combustivel

|

!* Considerando a

laplicação de provas em
|

33.90.30 10 campus e saída de 3,75 3.000 km 11.250,00 | 0,0 11.250,00

imaterial de Campo
Grande, com média de
1300 km para cada carro.

LVIaterial de | _
|Expediente*Resma de | 25,0000 |200 resma 5.000,00
papel A4 ' '

' , |

* Canetas Esferograficas 34,9300 5 CX í

[* Grampo | 4,1500

*Clipes 20,2200

|

* Toner 179,9000 4 um É 719,60

|

* Fitas Adesivas 4,2000 20 un 84,00

*Embalagem Plástica |
33.00.30 para Acondicionar 1,4100 | 5.000 un | 7.050,00 | 9.9 15.000,00

Celulares dos Candidatos

|

| Pincel Atômico 35,7000 15 cx 535,50

* Tesoura Escolar 44,4000 100 un í 440,00

Pasta Plástica 5 om 5,1000 100 un 510,00{Cristal |

|-

{* Cola Branca 110g 5,5000 E 14 un 77,00 |
L.. .

* Copo Descartável | 0,0583 5.000 un 291,50

* Saco Plástico Lixo 0,6225 150 un í 93,38 |
{ .

Subtotal 1 J | 26.250,00
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3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

33.90.36 Elaboração Prova | 142,8571 14.285,71

33.90.36 [Revisão Prova 59,52

j33.90.36 | 595,24 10 à 5.952,40 í 0,0 5.952,40

[Coordenador de Local 48] jygjopg ,, 6.666,67 0,0 6.666,67Aplic. PE

%uxíliar de coordenação 309,5240 | 12 _ 3.714,29 | 0,0 í 3.714,29
., ! | j __

33.90.36 iChefe de Sala [202,38093]| 204 _- 41.285,71 I 0,0 {41 285,71
|

I [ É“ TTT

33.90.36 [Fiscal de sala 119,0476 123 14.642,86 l 0,0 14.642,86

' |

33.90.36 LApIicador Especial* | 297,6190 19 ; 5.654,76 ! 0,0 E 5.654,76
| fr peeeeoo

|
13.333,33 v 13.333,33

(33.90.36 Fiscal de Corredor 119,04763]) 112 0,0

Pessoal de :
(33.90.36 'âApoio/Limpeza/Rep Local 119,04763 76 I 9.047,62 l 0,0 9.047,62

. _ ' |
33.90.36 Comissao de Concurso 1.190,47 6 7.142,86 0,0 € 7.142,86 %

33.90.36 |Comissão de Concurso - o, >, 1 | 595,22 0,0 ! 595,22NCCC Interprete Libras | ' % ' ª '

133.90.36 Comissão Avaliação PPP 37 1.850,00 1.850,00
Possa E _L

(33.90.36 Comissao Avaliagao PCD 37 à 2.590,00 2.590,00

Subtotal 2 f 126.820,95 126.820,95
| L |

33.90.3900 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

_ p p

Divulgação ª |

* Outdoor 2.000,00 4 8.000,00 Í

(33.90.39 * veiculagao em radio 13.000,00 1 3.000,00! 0,0 20.000,00 ?
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33.90.39

Las

   

  

  

[*Panfletos

*Midias Digitais

Banco

11,00

2.000,00

2,00

7.000

5.000

7.000,00

2.000,00

10.000,00 0,0

 

10.000,00

 

33.90.39 Impressão

 

0,30 199.980

 

59,994,00 0,0

  

59.994,00

 

 

 

33.90.39

íâluguel Escolas

[* em razão da quantidade
[de candidatos que
prestarão o processo
seletivo ser superior a
capacidade da UFMS,
|será necessário a locação
ide mais espaço físico

aplicação das
provas.

|

  
6.0,00

 

3.055 18.330,00 0,0

 

18.330,00

 

33.90.39

 

Hospedagem

* Banca avaliadora das
fases do concurso 

 

33.90.39

 1

33.90.39

(33.90.39

(33.90.39

 

wife
 

 

(Apolo

 

ªlimentação Pessoal de

p-

Passagem Aérea/Onibus -

 
|Seguranca:

*Contratação de Equipe
especializada em
segurança, composto
aproximadamente por 50
profissionais,
devidamente equipados
com detectores de Metais
e Bloqueadores de
celulares.

117.000,00

300,00

 
3.000,00

 

13

576

3.900,00

14.976,00

Locação de Veículos í 300 r 13 3.900,00

0,0

0,0i

 

0,0 |[|
3.900,0014.976,00H |3.900,00 

 
9.000,00
17.000,00

íOD

| 0,0

 

| 17.000,00

9.000,00

  

(33.90.39

Assessoria Juridica:
Profissionais que
prestarão consultoria e
assessoria jurídica para
lanalisar e dar pareceres
sobre os atos

 
 

 

| 15.000,00

 

15.000,00! 0,0

U  

15.000,00
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33.90.39

idemandados.

 

administrativos que forem |

 

Manutenção/Hospedagem

 

   

 

 

1 10.905,00] 0,0 10.905,00

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

     

Site 10.905,00

(Subtotal 3
183.005,00 | 183.005,00

“3390.39.00 Despesas de Administração - Fapec

IFuncionários

* Refere-se aos
colaboradores que
despenderao de tempo
adicional a sua carga

(33.90.39 horária na instituição 4 meses 123.159,86 0,01 123.159,86
r idurante a realização do

certame;

* Estima-se que, haverá
de mão de

obra temporária.
: E

(33.90.39 Energia 300,00 | 4 meses 1.200,00 0,0 1.200,00

133.90.39 Agua 50,00 4 meses 200,00 0,017 200,00

[33.90.39 Manutencao . 400,00 |4 meses | 1.600,00 ODF 1.600,00Máquina/Equipamentos 1 |

33.90.39 Manutenção Predial 200,00 4 meses 800,00 0,0 800,00

33.90.39 Ee'efºne, internet & | 400,00 4 meses 1.600,00 0,0) "1.600,00[ot Correio ' | TT C 1" th
f--- _ _ h

33.90.39 Impressão 500,00 4 meses 2.000,00 ODF 2.000,00

| . .

_ Material de Consumo, | |(33.90.39 Higiene e Limpeza 2.000,00 4 meses í 8.000,00 0,0 8.000,00;

Subtotal 4 138.559,86 138.559,86

33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1

3390.37.01 |[Tributos i t 0,0, 25.364,19

“ªgf
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g m R! | nol}

 

 

 

 

[Subtotal 5 25.364,19 25.364,19

[Total geral - ; | 500.000,00
oo L a
Previsão de Saldo Remanescente a ser devolvido à 0.00CONTRATANTE a

   

III - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)
Não haverá repasse financeiro pela UFMS à FAPEC, pois a arrecadação devalores deinscrições serão depositados em conta específica pelos candidatos. Para fins de cumprimento dalegislação à conta de dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho Resumido108611, Fonte de Recursos 0250.

CONTRATADA
 

| Meta Jun./ 2017

CCAC

5 -DECLARAÇÓES/APROVAÇÓES
I- Coordenador do Projeto/Programa

Jul./ 2017 Ago./ 2017

     

Set/ 2017 |Out./ ZOjNovj 2017

- ad

  

 

 

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

Campo Grande, MS, 13 de dezembro de 2017.

| Fabrício
Diamante Gouveia

  

II - Da Coordenadoria de Administração Acadêmica - CAA/Prograd
 

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

(_X_) Aprovação

(__) Não aprovação

"- Amaury

 
Antônio de Castro Junior

III - Da Pró-Reitoria
 

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

(X_) Aprovação
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(__) Não aprovação

Ruy Alberto

Caetano Corrêa Filho

 

Referencna Processo no 23104.020513/2017-21

   

   

": Documento assinado eletronicamente por Ruy Alberto Caetano

orrea Filho, Pró-Reitor(a), em 13/12/2017, às 18:22,

onformehorário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento

 

@ Documento assinado eletronicamente por Fabricio Diamante
Gouveia, Chefe de Divisao, em 14/12/2017, as 08:35,
onforme horario oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento

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

  

   

if; ElAauten’ucudade deste documento pode ser conferida no site
ª??? i https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?

...E-“I'-

x: acao= documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

Iªpiª“ informando o código verificador 0219572 e o código CRC

J 184F009F.._-——

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÉMICA

Av Costa e Silva, s/no - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 13, DE 8 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,  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 23104.020513/2017-21, resolve:
 
 

Designar os servidores abaixo para Gestão do Contrato nº 100/2017-UFMS,
celebrado entre a UFMS e a Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC:

 

Nome Siape Atribuição
Adriano Gonçalves Soares 19787418 Gestor
Gracy Kely Nonato Ruiz 26507905 Gestora Substituta
Marco Antonio Medeiros 04337071 Fiscal Técnico
Luiz Otavio Medina Domingos 22444127 Fiscal Administrativo

 
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 13/2018

 

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
reajuste, repactuação e demais pleitos da empresa Contratada, para análise e autorização;
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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 08/01/2018, às 18:05,
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 0252640 e o código CRC
9B7F1F5C.

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 0252640
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Q PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

WA”... “gªªrª/5% ÁÉÉÉ?ÉW ~ª; 5.11; 1311.11?1111.11; 100/2017—UFMS CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Do SUL
(UFMS) E A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, Ao EN-

.... _, % W,WWªi?“;JWl SINO E A CULTURA (FAPEC).

  

Pelo presente instrumento5 particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL— UFMS e & FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA -
FAPEC, devidamente qualificadas, no Contrato nº 100/2017 e no Processo nº 23104020513/2017-21, por seus
representantes legais e observado o disposto na Lei nº 8.666/1993, resolvem aditá-lo, como de fato o fazem, sob
as Cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇOES SIMPLIFICADAS:

1.1 - As contratantes adotam neste Termo Aditivo as mesmas designações simplificadas do Contrato ora
aditivado.
CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto modifrcar o Plano de Trabalho, substituindo o Anexo I do
Contrato pelo Anexo I deste aditamento.
CLÁUSULA TERCEIRA — DAS DEMAIS DISPOSIQOES

3.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado ate' o término
da sua Vigência.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas (2) Vias de igual
teor e forma, presentes as testemunhas que se seguem.

 

Campo Grande -MS, :; de ÚÉEÉÁÉJ de “R$a”? .

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

 

Wwfiwm

Aug’UMustoCesaflfiortella Malheiros
Pró-Reitor de Administraçao e Infraestrutura

lw"

“<ª?“1.1
”ªllºws“

Pela FUNDAÇÃO DE APOIO A PÉS" ENSINO E A CULTURA - FAPEC

e

 

lm
Secretrio-Execu vo É

%

TESTEMUNHAS:

     , , Nome:

CPF 5311m”? w ..,—ao CPFQ‘5

. . nª miW&&1’V1. fªlª QÁÃEÍQA

Divisão de Contratos — DICT/CGM/PROADI
Fone: (0xx67) 3345—7052 / 7427 / 7937 — E-mail: dict.proadi©ufms.br
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ANEXO I

Divisão de Contratos — DICT/CGM/PROADI

Fone: (0xx67) 3345—7052 / 7427 / 7937 — E—mail: dict.proadi@ufms.br
Av. Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitária
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - E ntidade (nomenclatura)

   

 

   

   ÉCNPJ
1546151003013};

Órgão/E nti dade Proponente

     
  

Fundação Universidade Federal de M ato G rosso do Sul

E ndereço  
 

 

 

 

 

Cidade Universitária, s/nº- Campus Universitário

      Cidade EsferaAdmi nistrativa

Pública Federal    

 

    
     

  

_Campo G rande

_ E-Mail
3345-7985  . rei tori a©ufmsbr

     CPF
070.327.978—57

Nome do Responsável

     

  
   

 

  

   

ªM arcelo A ugusto Santos Turi ne

 

  
ªNº RG /Orgão Expedidor

161033209 - SSP/SP

  

Cargo

   Professor Universitário

     Endereço Residencial CEP

79040-004     "Rua Channes, 6.400 - Residencial Altos daAfonso Pena

II - E ntidade (nomenclatura)

Orgão/E nti dade CN PJ

_ Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensl no e à Cultura - FA PEC 15.513,690/0001-50

;_E ndereço Esfera A dmi nlstrativa

; Rua 9 de Julho, 1.922 - Campo Grande - M S . E ntidade Privada s/fi ns lucrativos

:N ome do Responsável

' H erbert A ssunção de F reitas 474“ 59891134
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Nº R G,Órgão Expedi dor Cargo

737601 - SSP/M s

Endereço Residencial ACEP

 

Rua Spi pe Calarge, n. 247, Jardim TV M orena — Campo Grande - M S 79.050'261

2- DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Período de Execução

PROGRAMA DE AVALlAÇÃO SERIADA SELETIVA — PASSE/UFMS 2018

;Çoordenador do Proj eto/Programa — Unidade Vinculada

Fabrício Diamante Gouveia

Chefe da Divisão de Processos Seletivos —— Di ps/CAA /Prograd

;Omao

Apoi o na gestão administrativa e financeira para execução do Programa de Avaliação Seri ada Seletiva (PA SSE) da
í UFM S, a parti r de 2018. 
Justificativa da Proposição

;Até o segundo semestre do ano de 2017, para ingresso na UFM S, uti lizou-se o Sistema de Seleção Unificado (Sisu)
para preencher a oferta de vagas dos cursos de graduação presenciais, para candidatos que tenham realizado o Exame
Nacional do Ensino M édi o (E nem). E m 2018, a UFM S adotará, além do Sisu e do Processo Seletivo Vestibular, 0
Programa de Avaliação Sen ada Seletiva Passe Consi derando que o Passe possui um ciclo de 3 anos, a parti r de 2020,;
a oferta de vagas da segui nte da segui nte forma- 50%, por meio do Si su, 30% por meio do Processo Seletivo Vestibular
e 20% por meio do Passe '

-No caso do PA SSE, o objetivo é o preenchimento de 30% do total de vagas ofertadas nos cursos presenciais de todas as
;Unidades da UFM S ao fi m das 3 (três) etapas exigidas processo seletivo. Serão ofertadas 1608 vagas para os cursos de;
graduação presenciais da UFM S. A previsão deinscritos é de, aprox:madamente, 5000 candidatos pagantes, sendo 500
candidatos isentos totalizando 5500 candidatos que participarão do Programa '

Cabe ressaltar que, após aA desão da UFM S ao Sisu, em 2009, foi desativada a Comissão Permanente de Vestibular
(Copeve), crlada para cuidar dos processos que envolviam a realização do vestibular para ingressos de alunos nos ,
cursos de graduação oferecidos pela UFM S Fi candoa cargo da Divisão de Processos Seletivos A cadêmicos (Di PS), a
tarefa de organizar e coordenar a realização de todos os processos seletivos deingresso na UFM S, como: Sisu,
ímovi mentação interna, transferência de cursos, ingressos de refugiados e portadores de vistos humanitários, ingressos
de portadores de diplomas, vestibular do Curso de Musica, Vestibular da Ead e a parti r de 2018, o Processo Seletivo ;
Vestibular e o Programa de Avaliação Sen ada Estudantil. No entanto a Dl PS não possui estrutura fisica e nem recursos
humanos necessários para a execução de um processo seletivo de tamanha complexidade, como o Processo Seletivo
Vestibular

Considerando que a UFM S possui espaço fisi co para alocação de candidatos inferior ao previsto no plano de trabalho,
.faz—-se necessária a locação de espaço complementar. E%. ª
' :;

PorISSO, entendemos apropriado o apoi o da Fapec, visto que, em seu portfólio, está demonstrado que se trata de ufn ,_
entidade reconheci da como a pri nopal organizadora de certames públicos no Estado de M ato G rosso do Sul, con fa E
;uma comprovada experiência na execução de vários concursos públ|cos (prefeituras, câmaras de vereados, mini ériE> º
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Público de M S, Tribunal de Constas do M S, Tribunal de Justiça, dentre outros), e também por seu a úni cafundação no
Estado de M ato Grosso do Sul credenciada pelo M ec e pelo M CTI como fundação de apoio à UFM S.

A justificativa para a contratação da Fapec objetivando a prestação de servi ços especializados de planejamento,
organização e realização do PROGRAM A DE AVALIAÇAO SERIADA SELETIVA - PA SSE 2018, encontra
embasamentojurídi co no art 1º, da Lei nº 8958/1994, combinado com o inciso X I I I, do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de

J.Jnho de 1993, uma vez que a referi da Fundação: 1) encontra—se constituída nos termos da legislação brasileira; 2) está
_i ncumbi da estatutariamente de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvi mento institucional da
Universidade Federal de M ato Grosso do Sul; 3) possui inquestionável reputação éti co—profi ssi onal, não sendo de
conheci mento desta I nstituição, até presente data, fato que a desabone; 4) apoia, de forma significativa, o
desenvolvi mento das atividades fi m da Universidade, prestando servi ços com elevado grau de competência e

excelência e 5) não possui fins lucrativos.

Ademais, é importante ressaltar que a Fapec é a única instituição que apoia a UFM S nessas ações e viabiliza que elas
'sej am executadas com vistas à garanti a do atendi mento das ofertas, no suporte ao desenvolvi mento de proj etos

3— DESENVOLVIM ENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I — INFORMAÇÓES SOBRE ASATIVIDADES

:Atividades a serem desenvolvidas no Proj eto/Programa

1. Preparação e organização do processo seletivo;
2. A poio técnico ejurídi co à comissão do processo seletivo, referente à elaboração das minutas de editais essenciais

para sua normatização;
3. D esenvolvi mento de sistema para inscrições online;
4. R ecebi mento da taxa de i nscri ção;
5. A nálise de solicitação de isenção de taxa de inscrição;
6. Elaboração de questões para provas teóricas;
7. Revisão das questões para provas teóricas;
8. Organização do espaço e ensaiamento dos candidatos;
9. I mpressões de provas escritas, cartões respostas e outros documentos utilizados para realização do processo

seletivo;
10. Correções das provas escritas ocorrerão por meio eletrônico de leitura ótica de cartãoresposta;
11. D esenvoIver pareceres técnicos pertinentes a recursos que porventura forem impetrados por candidatos,

concernentes ao gabarito das provas escritas;
12. E ntrega de relação fi nal de aprovados com a documentação necessária

ZR esponsabilidade da UF M S:

1. L ançar os editais com os resultados de todas as fases do processo seletivo pela Pro—R eitoria de Graduação —
PROGRA D;

2. A companhar a gestão administrativa e financeira das ações a serem desenvolvi das para execução do processo
seletivo;

3. Soli citar relatórios administrativos e financeiros;

R esponsabilidades da FA PE C:

1. Elaboração de questões para compor o banco de dados das provas;
2. R ecebi mento de 500 requerimentos do Programa de Isenção da Taxa de I nscri ção;
3. Inscrição online de 5500 candidatos (previsão), com envio da documentação pelo sistema;
4. Recebi mento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 por meio de boleto bancário; ,
5. A pli caçãc? dos recursos advindos do recolhimento da taxa de inscrição em conta bancária aberta especificamente

para este im;
6. Contatos com municípios e Unidades da UFM S onde serão aplicadas as provas, visando à concessão e a

organização de espaços;
7. Receber os requerimentos de inscrição efetuados pela internet, verificando seu correto preenchimento; ,,,
8. A nalisar as solicitações de isenção de pagamentos da inscrição; ªi If a
9. Divulgar edital com o resultado das solicitações de isenção de pagamentos da inscrição; /

10. Seleção de pessoal para aplicação das provas nas ci dades-polo (em todos os campus da UFM S); ,?
11. A plicação de 5500 provas no dia 04 de março de 2018 (domi ngo); à ª
12. Correção de 5500 provas objetivas; “*
13. Divulgação dos candidatos aprovados; !
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14. Divulgação dos candidatos classificados de acordo com o número de vagas destinadas aos cursos/campus;

15. E laborar os editais com os resultados de todas as fases do processo seletivo;

16. E miti r relatórios sobre os fatos e procedimentos referentes às fases do PASSE 2018 UFM S, sempre que

necessário;
17. Impri mi r as provas e os cartões-resposta do PA SSE 2018 UFM S;
18. Publicar, no site da FA PE C, todos os editais e atos relativos ao PA SSE 2018 UF M S;

19. Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes aos recursos interpostos pelos candidatos em todas as

fases, inclusive das inscrições;
:

   
      
    

 

IE quipamentos a serem utilizados no Proj eto/Programa

. Da UFM S:

. Computadores e impressoras;

  

    
    
   

  
    

 

  
   

 

  

      

D a FA P E C:
Câmeras de monitoramento;
Computadores;
I mpressoras;
Veiculos;
Filmadoras e gravadores..

.
.

.
.

.

Espaço fisi co a ser uti li zado no Proj etoxPrograma

. Da UFM S:

  Sala de reuni ões da Prograd;

. Sala de reuniões;
Salas de aula para aplicação das provas; *

Da FAPEC:  
- Sala de impressão de provas;  
~— Sala de reuniões;  
;* em razão da quantidade de candidatos que prestarão o processo seletivo ser superior a capacidade da UFM S, será

necessário a locação de mais espaço fisi co para apli cação das provas

|| — RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de

vinculação com a I FES)

Participantes Vinculados à UFM S —— Servidores (A definir)   
=, ; _ Quantidade

ª Matricula Vínculo _ N - de meses
. N ome Completo SI A PE - UFM S (1) Titulação (2) para recbto.

de Bolsas<5>

COMISSÃO

e DE :

VESTIBULAR
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VESTIBULAR

COMISSÃO
DE

VESTIBULAR

COMISSÃO ::

VESTIBULAR

COMISSÃO

VESTIBULAR

COMISSÃO

VESTIBULAR 
(1) Vínculo UFM S : informar qual o Vínculo do servidor com a UFM S; Técnico (T) ou D ocente (D).

(2) Titulação : informar qual atitulação do servidor; Graduado (G) ou Especialista (E) ou M estre (M) ou
Doutor (D).

(3) Carga H orári a = estimativa da carga horári a total a ser destinada, pelo servi dor, para a execução do

proj eto.

(4) Valor da B olsa M ensai = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao servidor pela participação no

proj eto. Se não houver pagamento de bolsa, informar Q,O_O.

(5) Quantidade de meses para recebimento de B Oisas

(6) Função : informar qual a atribuição que exercerá no proj eto.

Participantes Vinculados à UFM S — D iscentes

Quantidade deCarga Valor da meses p/recbto
: (4)
'Horária(3)Bºlsª(R$) deBolsa(5)

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

(2) Nível = informar se Graduação (G), M estrado (M) ou D outorado (D). ff
ª ,

i
,i

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

projeto. É
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(4) Valor da Bolsa M ensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela participação no
proj eto. Se não houver pagamento de bolsa, informar Q,_Q_O.

(5) N úmero de meses para recebi mento de B oisa

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

Participantes não vinculados a UFM S  
. Quantidade de

1) Valor daBolsa , meses para

(R$) <2) recebimento deNome Completo ' Carga H orária<

' B oisas<3>

(1) Carga H orári a : estimativa da carga horári a total a ser desti nada, pelo aluno, para a execução do
proj eto.

(2) Valor da B olsa M ensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela participação no
proj etc. Se não houver pagamento de bolsa, informar (_),O_O.

(3) Quantidade de meses para recebi mento de Bolsas

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

lll - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (M ETA, ETAPA OU FASE)

indicador Físico

Especificação :

Unidade Quantidade Término

Elaboração da prova

Sistema de inscrição online

A náii se de requerimentos de
isenção

A piicação da Prova

Correção da prova

H omoiogação dos resultados

4 - FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMAÉÃ/ªr
DESEM BOLSO ('
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I — Fontes de Financiamento/E nvolvimento de R ecursos

    

As despesas decorrentes da execução deste Plano de Trabalho, correrão à conta de arrecadação de taxa de inscrição
para o Programa de Avaliação Seri ada Seletiva 2018 UFM S.

  

 

  
:A taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) será recebida diretamente por meio de boleto bancário pela
CONTRATADA.    
  A previsão de arrecadação é de R $ 500.000,00, com 5.000 inscrições pagas

II - Plano de Aplicação Geral (inclusive, caso em sendo o caso de envolvimento de execução de
recursos de vários exercicios financeiros, será a somatória de todos os exercícios).

PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa

Código/E lemento de Despesa Titulo/D escrição da D espesa

M aterial de Consumo

Outros Servi ços de Terceiros - Pessoa Físi ca

Outros Servi ços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ObrIgªÇões Tributárias e Contributivas

Outros Servi ços de Terceiros — Pessoa Jurídi ca/FA PE C 
DETALHAM ENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO

  

 

ESTIMATIVA DE RECEITA

   

  

   Origem (P rograma de Avaliação Seriada Seletiva =
2018 — UF M S     

  

A rrecadação do PA SSE

ESTIMATIVA DE DESPESAS

N atureza da D esp__e_s__a Recurso a ser gerenciado
Preçº Quantidad- . ,.

ª ª FundaçãodeApoio UFMS ª   .Classifi cação D escrição
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Combustível

* Considerando a
apli cação de provas em
10 campus e saída de
material de Campo
Grande, com média de 5
300 km para cada carro.

11.250,00 11.250,00

M aterial de
Expediente*Resma de 25,0000 200 resma

* Canetas Esferográficas 34,9300

179,9000

* Fitas Adesivas

*Embalagem Plástica
33' 90' 30 para A condicionar

Celulares dos Candidatos

* Pincel Atômico

* Tesoura Escolar

* Pasta Plástica 5 cm
Cristal

* ColaBranca 110g

* Copo Descartável

* Saco Plástico Lixo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F ísica

    33.90.36 Elaboração Prova 142,8571 100 14.285,71
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Revisão Prova

Coordenador de Local de
Aplic. PE 4763906

Auxiliar de coordenação 309, 5240

Chefe de sala . __ ,"' ..

Fiscal de sala , , .1464236 o o , o ., 1428664

5.654,76

lfififi é 21333

9.047,62 a 9.047,62

Comissão de Concurso

Comissão de Concurso -
I nterprete Libras

Comissão Avaliação PPP

Comissão Avaliação PCD

12682095 ' 126.820,95

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica

Divulgação

* Outdoor

* veiculação em rádio

*Panfletos

*Midias Digitais

10. 000,00 
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33.90. 39

33.90.39

j' mpressão

Aluguel Escolas

* em razão da quantidade?3
de candidatos que
prestarão o processo
seletivo ser superior a
capacidade da UFM S,
será necessário a locação
de mais espaço físi co par.
aplicação das provas.

EH ospedagem

* B anca avali adora das
fases do concurso

Locação de Veículos

Segurança:

AssessoriaJJridica;
Profissionais que
prestarão consultoria e
assessori aj urídi ca para
analisar e dar pareceres
sobre os atos
administrativos que forem
demandados

0,30 199.980

Passagem Aérea/Oni bus

>“Contratação de E qui pe
especializada em
segurança, composto
aproximadamente por 50
profissionais,
devidamente equipados
com detectores de M etai s
e Bloqueadores de
celulares

17.000,00

M anutenção/H ospedagem
Site

3390.39.00 Despesas de Administração - Fapec

33.90.39 Funcionários 30789965 4 meses

59,994,00

18. 330,00

14.976,00

123.159.

0,0 59.994,00

14.976,00

10.905,00 
123.159...
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* R efere—se aos
colaboradores que
despenderão de tempo
adicional a sua carga
horária na instituição
durante a realização do
certame;

* Estima-se que, haverá
contratação de mão de
obra temporária

M anutenção
M áqui na,/E qui pamentos

M anutenção Predial

Telefone, internet e
Correi o

M aterial de Consumo,
Higiene e Limpeza

138. 559, 138. 559,86

Obrigações Tributárias e Contributivas

ri butos

otal geral

Previsão de Saldo R emanescente a ser devolvido à
:CONTRATANTE 

I I I — Cronograma de Desembolso(R$ 1,00)

  conta espeof| ca pelos candidatos Para fi ns de cumpri mento da legi slaçãoa conta de dotaçãoorçamentária comi/gn ~
no Programa de Trabalho Resumido 108611, Fonte de Recursos 0250.

CONTRATADA É? ª
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M eta Jun./2017 Jul./2017 , A go./2017 Set/2017 Out./2017 ª N ov./2017

 

  

    

   
      

     
  
   

   
  

    

5— DECLARAÇÓES/APROVAÇÓES

I — Coordenador do Proj etc/Programa

   

 

Na qualidade de Coordenador do Proj eto/Programa, declaro ser o responsável pelas informações prestadas acima e
atesto ci ência de que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após aprovação do Conselho
respectivo.
  

Campo G rande M S, 23 de fevereiro de 2018.

Fabrício Diamante
Gouveia

 

! I — Da Coordenadoria deAdministraçãoAcadêmica - CAA/Prograd

  Na quali dade de Diretor da U nidade de origem do presente Plano de Trabalho, deli bero pela:

(_X_) A provação

(___) N ão aprovação

Amaury Antônio de
Castro Junior

 

||| — Da Pró-Reitoria
  

   
A pós análise do Plano de Trabalho, consoante Proj eto apresentado a esta PróReitoria, deli bero pela:

(_X_) A provação

(____) N ão aprovação

R uy Alberto Caetano
CorrêaFilho

   

 

6/02/ 2018, às 09:42, conforme horário oficial de Mato Grosso do SJI, com fundamento no art.

º, § 1°, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

 

  

  

  

  

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Diamante Gouveia, Chefe de Divisão, em

6/02/2018, às 10:24, conforme horário oficial de Mato Grosso do SJI, com fundamento no art.

º, § 1°, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Amaury Antonio de Castro Jmior, Chefe de

, Coordenadoria, em 26/02/2018, às 14:52,Éconforme horário oficial de Mato Grosso do Sil, com

, undamento no art. 6°, § 1°, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Aauten.dade deste documento pode ser oonferida no site
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DIVISÃO DE APOIOA PROGRAMASE PROJETOSESPECIAIS
Av Costa e Silva, s/fiO - Cidade Universitária %%%&

Fone: ? 520%

CEP 79070—900 - Campo Grande- MS ZÉ
É ?

Referência: Processo nº 23104.020513/201 7-21 351 nº 0333213

Termo Aditivo 1º ao contrato 100/2017 (0442390)         SEI 23104.020513/2017-21 / pg. 45


	Contrato 100/2017-UFMS (0243943)
	IS Instrução de Serviço 13/2018 (0253556)
	Termo Aditivo 1º ao contrato 100/2017 (0442390)

