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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO

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

Infraestrutura, AUGUSTO 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

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 no 23104.021599/2017-17, 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, wool
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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:

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 à execução financeira para atender a Ação Saberes Indígenas na Escola, conforme Anexo

I, Plano de Trabalho.

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 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  OBRIGAÇÓES 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;

ªxª
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efetuar o pagamento dos custos operacionais da CONTRATADA, comprovadas em

documentos contábeis e ou fiscais adequados, devidamente atestados pelo fiscal do contrato;

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 1), 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)

b)

c)

d)

g)

h)

J)

k)

1)

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

propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;

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;

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

ações relativas a ele;

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

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

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;

atender ao exigido no Decreto no 7.203, de 04.06.2010 - Lei do Nepotismo;

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;

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;

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;

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;
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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;

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/MPOGno 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;

A CONTRATADA divulgará anualmente relatórios indicando os valores executados,

discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos pagamentos efetuados de qualquer

natureza em decorrência da execução deste Contrato.

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;

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;

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;
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y) 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;

Z) 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;

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

rigorosamente aos preços de mercado.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO

RELATIVA AOS CUSTOS OPERACIONAIS INCORRIDOS NA EXECUÇÃO

CONTRATUAL

5.1. -A previsão de execução/gestão financeira neste contrato integra o total de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais) referentes aos recursos não executados no exercício de 2017 no
âmbito da UFMS, relativos ao TED No 5940.

5.2 - A CONTRATADA fará jus a importância de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e

quinhentos reais), 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 irreajustavel.

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, previamente à emissão da Nota Fiscal/Fatura.

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$ 297.500,00 (duzentos e
noventa e sete mil e quinhentos 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.
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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 da Nota de Crédito 2017NCO000769, referente ao TED no

5940/2017 e Nota de Empenho 201 7NE804047.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

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 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, 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 - Ocontrato 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. A
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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 no 8.666/93.

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

a)

b)

d)

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

significativos para a Contratante;

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;

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.

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;

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

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 - Alémde 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.

10.4 - 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.
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CLAUSULA DECIMA 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 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 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 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 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 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.

Divisão de Contratos/CGM/PROADI
Fone: (Oxx67) 3345-7427 / 7937 / 7052- E-mail: dict.proadi@ufms.br

Av. Costa e Silva, s/no- Cidade Universitária
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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 7 (sete) 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: (Oxx67) 3345-7427 / 7937 / 7052- E-mail: dict.proadi@ufms.br

Av. Costa e Silva, s/no- Cidade Universitária
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÓES 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, ZA de dezemlo- 2 de 2017.

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

 

 

AUGg/Tô/ESALPORTELLA MALHEIROS
P§9fRelt0r e Administração e Infraestrutura

-
a

Pela FUNDAÇÃO DE APOIQXAPE UESA AO ENSINO E A CULTURA
7 Xª fx A

\ \“(it ‘W à

HERBERTAS UNÇAODE EREITAS

SlecretarlO-Executhda

     

 

TESTEMUNHAS:

1) Coe

NOME: P;;

CPF/MF:
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS CONVENENTES

|- Entidade Proponente/Concedente

Órgão %CNPJ

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1 5.461.510/0001-33

 

Endereço

Cidade Universitária, s/no - Campus Universitário

 

  

    

 

  

   

 

5Esfera
UF

-

ICEP Administrativa

MS 179.070-900

 

Fax (E-Mail

3345-7015 jreitoria©nin.ufms.br

Nome do Responsável

 

  
lo70.327.978-57

  

  

 

  

   

No RG / Órgão
Expedidor
     

ÉMatrícula

    
16.103.320-9

SSP/SP
  23216365

   

 

  

 

Endereço Residencial

Rua Chanes,6400 - chácara Cachoeira- Campo Grande, MS

  

I - Entidade Convenente

Órgão/Entidade CNPJ

FgÃdIÍEÇÉO de Apoio a Pesquisa, ao Ensinio e à Cultura 15.513.690/0001-50

Enderego Esfera Administrativa

Rua 9 de Jutho, 1.922 - Campo Grande - MS Entidade Privada s/ fins lucrativos

Nome do Responsável

Herbert Assunção de Freitas 474.598.911-34

Função
a elefone:

Secretário
Executivo 3346-8090

Endereço Residencial CEP

Rua Spipe Calarge, n. 247, Jardim TV Morena - Campo Grande - MS 79.050-261
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2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

itulo do Projeto/Programa Período de Execução

SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA

 

Coordenador do Projeto/Programa - Unidade Vinculada

Antônio Hilário Aguilera Urquiza - FACH

Gestora

Celia Regina do Carmo - SEDFOR/RTR

Objeto

Ação Saberes Indigenas na Escola no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso

do Sull - UFMS - é um curso de formação continuada para professores/as das escolas

indígenas das redes municipais e estadual de ensino básico, com carga horária total de

180 horas.

ustificativa da Proposição

A Rede SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA de MS de Instituições de Ensino Superior

responsáveis por esta ação contemplará o trabalho com professores indígenas das etnias

de dois Territórios Etnoeducacionais:

a. A etnia Terena, das respectivas Terras Indígenas Cachoeirinha (Município de

Miranda), Dois Irmãos do Buriti (Município de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti) e

Taunay pegue (Município de Aquidauana). Todas estas aldeias e comunidades

indígenas fazem parte do Território Etnoeducacional Povos do Pantanal, o qual

possui formação específica (magistério e licenciatura) para seis etnias: Atikum,

Guatoó, Kadiwéu, Kinikinau, Terena e Ofaié.

O povo Terena tem seu território localizado no oeste de Mato Grosso do Sul, coincidindo

com parte do ecossistema do Pantanal, nos municípios de Miranda, Aquidauana,

Anastácio, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Rochedo[1]. Segundo o Censo

Demográfico de 2010/21, a população Terena é composta de aproximadamente 28 mil

habitantes, distribuída por 13 Terras Indígenas, com mais de 40 aldeias. No TEE (Território

Etnoeducacional) Povos do Pantanal são 26 escolas, das quais 15 municipais e 11

estaduais, que possuem 6.364 alunos matriculados na Educação Básica (Pré-escola: 479;

Ensino Fundamental - anos iniciais e finais: 4.197; Ensino Médio: 938; EJA Ensino

Fundamental e Médio: 820) e aproximadamente 250 professores,

O povo Terena faz parte da família linguística Aruak, e por isso, apresenta várias

Características socioculturais resultantes dessa tradição, como a cerâmica e a prática da

agricultura. Conforme a região de cada aldeia e a história de contato resulta realidades

sociolinguísticas distintas. Algumas aldeias conservam a língua Terena como primeira

língua, enquanto outras a utilizam como segunda. O que é comum, no entanto, é que

atualmente, a partir de iniciativas de boa parte das comunidades, elas passaram a

desenvolver ações que buscam a revitalização de sua língua.

Atualmente a população indígena Terena está densamente distribuída em dez Terras

indígenas, sendo uma extensão aproximada de 19 mil hectares de terras. Suas aldeias

são cercadas por fazendas e espalhadas por seis municípios do Estado, além das aldeias

localizadas em contexto urbano.

b) As etnias Kaiowa& e Guarani têm seu território localizado no cone sul do estado de Mato

Grosso do Sul, entre as bacias hidrográficas do Rio Paraná a leste e Paraguai a sudoeste,

nos municípios de Dourados, Amambai, Caarapó, Juti, Antônio João, Coronel Sapucaia,

Laguna Carapá, Ponta Porá, Rio Brilhante, Maracaju, Sete Quedas, Eldorado, uatemi,

Japorá, Bela Vista, Paranhos. Segundo o Censo Demográfico de 2010/31, a população

Kaiowa e Guarani é composta de aproximadamente 50 mil habitantes, distribuída por mais

de 30 aldeias. Nesse território, existe ao redor de31 escolas, que integram as redes

municipal e estadual de Mato Grosso do Sul, e que atendem13.978 alunos (Censo escolar

2012). Nessas escolas em áreas kaiowá e guarani, atuam um total aproximado de 580

professores.

O povo Kailowá e Guarani faz parte da família linguística Tupi-Guarani e mais remotamente,

do Tronco Tupi, e por isso, apresenta várias características socioculturais comuns,

resultantes dessa tradição, como a própria língua e a prática de certos rituais. A maior

parte das aldeias conserva a língua Guarani como primeira lingua, enquanto outras a

utilizam como segunda. O que é comum, no entanto, é que atualmente, a partir de

iniciativas de boa parte das comunidades, elas passaram a desenvolver ações que

buscam a revitalização de sua língua.

Atualmente, a população indígena Kaiowá e Guarani, aproximadamente, está estimada em
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50 mil distribuídas em oito Reservas indígenas demarcadas pelo SPI, além de

outras Terras Indígenas reconquistadas nos últimos 30 anos, sendo uma extensão de

aproximadamente 40 mil hectares de terras. Suas aldeias são cercadas por fazendas e

apresentam alto índice de tensão, tanto internamente nas aldeias, quanto em relação aos

produtores rurais, na sua luta para retomarem seus antigos e tradicionais fekohas.

  

  

  

   

  

 

  

  

        

  

    

   

  

      

   

    

   

  

   

 

   

  

  

  

    

    

   

  

   

 

  

  

    

   

 

   

 

Em suas diretrizes, essa ação visa promover a formação continuada de professores

indígenas, que priorize produção de material didático e a alfabetização

(letramento/numeramento) em língua materna, considerando a realidade sociolinguistica

dos povos indígenas atendidos, a partir dos seguintes eixos: a) Alfabetização/Letramento

em Lingua Indígena; b) Alfabetização/Letramento em Língua Portuguesa como lingua

materna; c) Alfabetização/Letramento em Língua Indigena ou Língua Portuguesa como

segunda língua ou língua adicional; e d) Conhecimentos indígenas e artes verbais.

s ações devem ser fundamentadas, de fato, para o diálogo intra e intercultural, abrindo

espaço em todos os sentidos possíveis para uma educação escolar indígena alternativa,

capaz de atender às demandas de valorização dos saberes indígenas nos currículos

escolares. Para isso, é fundamental que trabalhem conjuntamente indígenas e não-

indígenas, em um permanente exercício de protagonismo compartilhado, o que implica um

processo constante de reposicionamentos, inclusive epistemológicos, de todos os

envolvidos, bem como de diálogo com o passado e com as realidades vivenciadas no

presente, a partir das quais se possam refletir em conjunto os valores dos saberes

indígenas nos contextos intra e também interculturais.

Quando falamos em Saberes Indígenas na Escola, algumas perguntas vêm a tona:

que tipo de educação escolar é oferecida atualmente nas escolas indígenas? Os cursos de

ormação de professores indígenas preparam para atender às demandas especáfficas das

comunidades, quanto às diversas realidades sociolinguísticas? Como se dá efetivamente

a valorização da língua materna e a produção de materiais didáticos? Essás questões são

profundas, principalmente se considerarmos o histórico da educação escolar indígena e o

histórico da formação dos professores indígenas em cursos específicos ou não.

Essa breve contextualização visa problematizar o desafio que é incluir, de fato, os

saberes indígenas nas escolas, desde a alfabetização, pois as instituições de ensino das

comunidades indígenas se fundamentam, mesmo nos dias atuais, em uma visão

disciplinar, ou seja, uma forma fragmentada de lidar com os conhecimentos, modos de

agir, sintetizados nas tentativas de homogeneização histórica da colonialidade do saber. O

grande desafio das equipes (Núcleos) de educadores da ação 'Saberes indígenas na

escola" é fazer com que sejam respeitados os direitos dos cidadãos indígenas, a situação

sociolinguistica das comunidades, que podem ser bilingues, ou nao. Neste caso, qual seria

a língua da alfabetização? Essas são questões importantes a serem consideradas na

ormação de todos os envolvidos, na construção de metodologias e produção de material

didático para a alfabetização e ensino de línguas indígenas como primeiras e segundas

línguas.

2. Territórios indígenas em Mato Grosso do Sul

Com relação à justificativa da formação continuada de professores indígenas no estado e

a centralidade dos territórios, há que considerar que o Mato Grosso do Sul tem, segundo o

censo do IBGE de 2010, um total de 73.295 índios, que representam 2,99% da população

do Estado e 8,96% do total da população indígena no país. Esses índios estão de posse,

hoje, de um total de aproximadamente 629.505 hectares de terras, que representa algo em

omo de 1,75% do total de terras do estado. Se excluirmos desse total a terra indígena

Kadiwéu, onde vivem em torno de 1.700 índios, restam somente 90.969 hectares para

cerca de 70 mil índios, perfazendo uma média aproximada de 1,3 hectares por pessoa;

Comparando esses dados com o estado de Mato Grosso, encontramos os seguintes

indicativos: o estado de Mato Grosso tem 75 terras indígenas que somam um total de

12.772.827 hectares e 14,14% do território do estado, para um total de 42.538 índios, ou

seja, 5,2% do total da população indígena do Brasil, o que dá um total de 300 hectares por

pessoa - e mesmo assim o estado de Mato Grosso vem batendo todos os recordes em

ermos de produção agropecuária. Ou seja, é uma falácia afirmar que demarcar terra

indigena irá inviabilizar a produção.

Em 1998 os Guarani e Kaiowá tiveram a sua última conquista efetiva de terras - 535 ha da

erra Indígena Sucuri'y, município de Maracaju, portanto nos últimos treze anos não houve

nenhuma conquista efetiva de novas terras. Com o povo Terena a realidade é muito

semelhante.

Outro dado é o custo social dessa situação de históricas perdas dos territórios tradicionais

e a atual situação de confinamento territorial: os absurdos dados de violência envolvendo

especialmente os Guarani e Kalowa - cerca de 55% do total de assassinatos de índios no

país vem ocorrendo no estado de Mato Grosso do Sul, além dos crescentes problemas

com alcoolismo e drogas, que atingem especialmente as populações jovens. Segundo

dados publicados pelo Ministério Público Federal / MS, o índice de homicídios na aldeia

de Dourados será 495% maior que a média nacional de homicídios para cada 100 mil

habitantes; alie-se a esse quadro o problema da falta de alternativas ao trabalho nas

usinas, em ritmo forte de mecanização, e finalmente, o custo dos programas de segurança

alimentar, que não geram qualquer perspectiva de superação do problema, agravando em

muito a dependência dessas comunidades de toda a sorte de ajudas externas, ou, em

outros termos, transformando povos tradicionalmente autônomos, com documentos

históricos que falam da produção de excedentes de alimentos, em dependentes dos

avores dos governantes que se sucedem.

3. Caracterização sociolinguística dos povos indígenas Terena, Kaiowá e Guarani

Os estudos sociolinguísticos mostram que, quando dois ou mais povos/comunidades

entram em contato, seus sistemas linguísticos passam a influenciar um ao outro. A

influência de uma língua sobre a outra é, portanto, um fato perfeitamente natural. Nesse

sentido, todas as línguas são, de certo modo, marcadas tanto por tudo aquilo que as

proxima como por tudo aquilo que as distingue. Essas realidades históricas que são

entendidas pela sociolinguística como um fenômeno multidimensional geram diversos tipos

de bi/multilinguismo.
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Nos dois territórios etnoeducacionais abrangidos pela REDE Saberes Indígenas na

Escola,de Mato Grosso do Sul(redes de IES participantes do Projeto), temos realidades

sociolinguísticas muito diversas. No Território Etnoeducacional Povos do Pantanal, as

línguas indígenas, sem exceção, estão ameaçadas de extinção, embora a língua Terena

  

  

  

  

  

   

  

     

  

 

   

    

  

  

 

  

 

  

 

    

  

   

  

  

   

   

  

    

   

  

  

   

  

 

mínimo, como o caso da língua Ofaié, Guató e Kinikinau. Elas continuaram até o presente

por insistência de alguns "troncos familiares". De uma maneira geral, os Kaiowá e Guarani,

com exceção da Terra Indígena de Dourados (situação especial de convivência de três

línguas: Terena, Guarani e o Português), falam suas línguas maternas, São bilíngues ativos,

ou seja, falam suas línguas e o Português e em alguns casos, como na fronteira com o

Paraguai, são multilingues.

Nesse sentido, incluem noções relativas e dependentes de fatores que são, em si

mesmos, ideias de classificação sociolinguística das comunidades, como: bilinguismo

parcial (comunidades que ainda usam suas línguas maternas em algum contexto);

bilinguismo plural (várias línguas convivendo na comunidade); bilinguismo ativo (o uso das

línguas maternas está vivo nas comunidades e nelas se usam também o português,

quando necessario); bilinguismo passivo (comunidades que ainda têm pessoas que

sabem suas línguas maternas, mas não as usam mais no cotidiano); bilinguismo

receptivo/responsivo (comunicação bilíngue, cada qual na sua língua materna); bilinguismo

de memória (o indivíduo ainda tem na memória conhecimento da língua materna, mas não

a usa na comunicação cotidiana ou em outros contextos); e ainda existem os lembradores

de línguas (que possuem em sua memória a língua indígena), como os Guató, ou seja, que

êm algum conhecimento da língua materna. Essas são referências importantes na

orientação e na fundamentação de metodologias para o ensino de línguas indígenas, seja

na alfabetização, ou em situação de primeira ou segunda língua.

Lembramos ainda que, a necessidade de numeramento e letramento surgiu em

decorrência do contato com os brancos. E comum os índios se referirem ao ler, escrever e

contar como um meio para entender o sistema dos não-índios e não serem enganados nas

relações de trabalho. Outra ideia, bastante recorrente nas oficinas com professores

indígenas, é que a tradução nas línguas indígenas dos números e das letras significa uma

apropriação desse sistema.

O conceito de numeramento, referenciado a partir do verbete inglês literacy, não se refere

somente à alfabetização, inclui os reflexos que a escrita promove na vida social de uma

comunidade. Para abarcar esses conceitos, adotou-se em português dois termos que se

referem ao uso da escrita: letramento entendido como práticas e eventos sociais

permeados pela escrita e Alfabetização entendido como o processo pelo qual se adquire

o código da escrita (Kleiman, 1990). A ideia de letramento, de acordo com Soares (1995),

surgiu a partir de uma nova questão, a de se observar "o estado de quem sabe ler e

screver", em contraposição a uma preocupação anterior que se voltava apenas para o

estado ou condição de analfabeto, ou seja, o que está na ausência da escrita.

s práticas de letramento e numeramento estão relacionadas aos contextos sociais e,

observações preliminares permitem inferir que entre os Kaiowá e Guarani o numeramento

vem associado ao letramento. Assim, poderiamos, inclusive, adotar a terminologia

letramento-numeramento. As discussões em torno do livro de matemática e os problemas

elaborados pelos professores índios apresentaram aspectos que se referem tanto ao

numeramento como ao letramento. Em outras palavras, as práticas de numeramento estão

entrelaçadas às práticas de letramento.

Em relação ao contexto das áreas indígenas onde serão desenvolvidas as ações do

Programa Saberes Indigenas nas Escolas (etnoterritórios "Povos do Pantanal" e "Cone

sul"), é preciso considerar o entendimento jurídico de que

Para os povos indígenas a terra e todos os recursos naturais que nela existem, são os

seus maiores bens. Bens como as casas, roças, escolas, posto de saúde e outros

radicionais, como por exemplo, casas de reza, o artesanato e até projetos produtivos

constituem de forma integrada em patrimônio indígena, inclusive os bens imateriais, tais

como: a oralidade, os saberes, a religiosidade. A terra é algo imprescindível para os

índios, garante sua identidade e sua própria existência. Sem ela não há como manter ou

resgatar sua cultura tradicional, seu modo de vida específico. (Relatório Final da Comissão

da Questão Indigena em Mato Grosso do Sul. Brasília, 2013, p. 28)

ssim, a formação continuada de professores indígenas, a construção de um currículo

diferenciado, a produção de materiais didáticos específicos, atendendo aos estilos de

oralidade, presentes na literatura indígena, relacionam-se diretamente ao processo de

conquista e gestão dos territórios por estes povos indígenas.

4. Objetivos

.1 Objetivo Geral

Devido à gravidade do deslocamento cultural e linguístico em muitas comunidades

indígenas, em decorrência, em parte, da colonização do saber imposto às escolas

indígenas, a ação 'Saberes Indígenas na Escola" tem por meta criar condições de mudar

essa realidade, construindo propostas de elaboração de materiais didáticos e estudos de

alfabetização (letramento-numeramento) em línguas indígenas. Nesse processo, as

escolas indígenas têm um papel fundamental, tornando-se o centro da arena no qual as

políticas linguísticas são negociadas, tanto para alfabetização como para os demais anos

em suas respectivas etapas/modalidades de ensino. Nessa direção, os professores

indígenas, além de reforçarem a importância da língua indígena no currículo escolar,

podem criar políticas efetivas de alfabetização em línguas indígenas, nos projetos de

educação intercultural bi/multilingue, pois influenciam na construção de saberes, e, por

isso, podem conseguir importante apoio, no interior de suas comunidades, para

implantarem projetos de fortalecimento linguístico e epistêmico na escola e na

comunidade, na produção da escrita e no fortalecimento da oralidade.
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4.2 Objetivos específicos

a. Promover reuniões com os participantes do projeto 'Saberes Indígenas na Escola',

para discutir metodologias de trabalho e de planejamento das ações de

alfabetização em línguas maternas, e de políticas de ensino de línguas indígenas

como segundas línguas;

b. Promover oficinas para subsidiar a produção de material didático em línguas

indígenas, para a alfabetização e séries iniciais do Ensino Fundamental;

c. Promover oficinas para subsidiar a produção de material didático para o ensino de

línguas indígenas como segundas línguas;

d. Realizar reuniões entre polos, equipes, para planejar e avaliar o andamento das

ações do projeto, assim como promover oficinas de estudos para os coordenadores

e multiplicadores do projeto;

e. Realizar seminários nas comunidades e nas escolas indígenas;

g. Promover oficinas de produção de material didático, paradidático e jogos

pedagógicos, assim como publicar livros, contendo o conhecimento adquirido,

visando à alfabetização em línguas indígenas, e o ensino de línguas indígenas como

segundas línguas;

h. Criar um fórum de debates permanente, sobre o andamento do projeto, também a

partir de videoconferéncias;

i. Fomentar pesquisas que fundamentem a produção de materiais didáticos e

paradidáticos em diversas línguas, de acordo com a situação sociolinguística das

comunidades;

j. Publicar material didático, contendo o conhecimento adquirido, visando ao ensino da

língua portuguesa como primeira e como segunda língua;

    

  

  

   

 

   

   

   

  

    

  

   

   

  

  

 

    

  

  

   

   

Publicar material didático, contendo o conhecimento adquirido, visando ao ensino da

língua indígena como primeira e segunda língua;

5. Metodologia

metodologia de trabalho está sendo construída aos poucos pelas equipes dos Núcleos

que compõem a Rede Saberes Indígenas na Escola, de Mato Grosso do Sul.

Ressaltamos a importância de investir na gestão compartilhada do presente projeto, assim

como considerar, inicialmente, a realidade sociolinguística das terras indígenas, aldeias e

acampamentos dos dois etnoterritórios: Povos do pantanal e do Cône Sul. As experiências

acumuladas nos cursos de licenciaturas interculturais e pelos pesquisadores indígenas e

não-indígenas deverão subsidiar o trabalho de gestão dessa proposta. A defesa é pela

pedagogia da revolução da alfabetização (pedagogia indígena na alfabetização),

entendida pela inclusão dos saberes indígenas na escola, de forma contextualizada, e de

acordo como uma proposta de bases teórico-metodológicas, considerando as realidades

sociolinguísticas e antropológicas.

Com essa percepção, pode-se pensar a alfabetização contextualizada, vinculada à

natureza, à arte, às músicas, às pinturas corporais, às danças, à vida cotidiana, e às

curiosidades das crianças em relação às novidades da vivência intercultural. A tentativa de

ratar o tema, de forma menos limitada, requer, alguns cuidados. Parece-nos necessário

considerar questões mais abrangentes como os tipos de materiais didáticos e jogos

pedagógicos que serão usados nas atividades de leitura, oralidade e escrita das crianças

em seu processo de alfabetização, ou de aprendizagem da língua materna de seu povo

como segunda lingua, nos casos em que esta seja a demanda.

Há experiências em curso de licenciatura intercultural de formação de professores

indígenas que comprovam que o empoderamento dos estudantes/professores indígenas

começa quando estes revalorizam positivamente os conhecimentos de suas respectivas

culturas. Descobrem que, se levarem para a escola indígena o que lhes e próprio, podem

ambém nas políticas linguísticas de vitalidades das línguas indígenas.

É importante destacar que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura é a
instituição que apóia 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 extensão pactuadas com a SECADUMEC.

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 a vontade gerencial ou em poder da UFMS.
Nesse contexto, o TED 5940/2017, foi firmado para atender as ações entre agosto/2017
a junho/2018.

Diante do exposto e:

Considerando que UFMS tem com atividade fim o ensino, a pesquisa e extensão, que o
rojeto foi aprovado pela SECADZ/MEC, visando a execução da política pública voltada
ara a educação;

Considerando a inviabilidade operacional das ações propostas no TED, somente pela
UFMS, haja vista, que há despesas, a exemplo de diárias e 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
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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

romova o apoio na gestão operacional, administrativa e financeira das ações propostas

no TED 5940/2017 firmado entre a UFMS e a SECADU/MEC, 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 TED 5940/2017 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, 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

|- INFORMAÇÓES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa

O curso se caracteriza pela formação continuada de professores, com encontros

presenciais semanalmente, com a presença de professores formadores, com o intuito de

que, ao final de cada etapa, sejam produzido materiais didáticos para utilização em sala

de aula.

Responsabilidades de cada ente

1. UFMS: Coordenar e conduzir todos os trabalhos referentes à formação continuada

dos/as professores/as que atuam na Educação Básica nas unidades de ensino do

Estado e dos Municípios de Mato Grosso do Sul, bom como acompanhar e avaliar os

trabalhos de formação;

. FAPEC: Administrar e gerenciar a execução física e financeira referentes às ações

previstas neste contrato.

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

Notebooks, Datashows, caderno de atividades, agenda, Aparelhos de som, livros,

cadernos de formação.

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa

Salas de aula nos municípios, da UFMS quando disponível ou sala para locação;

Auditórios e Teatro Glauce Rocha;

 

I-RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de

vinculação com a IFES)

2.1 - Participantes Vinculados à UFMS - Servidores

, | A A a | Valor da

Nome Completo IVlSaIZIÉLEz—Zla Vínculo [Titulação] Carga [Bolsa (RS)

(4)

{Alvaro Banducci pysg5o4] 257.740.771-87
Junior |
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21926611 146.713.308-65

856.645.291-72

Adriana Viana |

iPostigo 2115976) 218.912.318-63

iParavisine |
 

 

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.

2.2 - Participantes Vinculados à UFMS - Colaboradores eventuais (Os nomes dos colaboradores

constarão neste processo após Edital de Seleção)

  

 

Valor da

Car0a |Bolsa (R$)

| Horária (3)

Z $

©Nome Completo RGA UFMS CPF Curso

José Henrique

Prado

347.808.538-18

Viviane

Matzenbacher

931.502.291-20

 

 
Jéssica Maciel de 041.781.861-08
Souza

Sonia Rocha |
Lucas

640.106.861-20

  

 

Claudia Pereira
Xavier
. 639.564.201-44

Fernando Augusto
zambuja de 298.475.591-04

Almeida

Airton Gasparini
Junior

024.603.951-59

695.807.311-87
'Antonio Carlos
Seizer 

 

Marcelo Casaro
Nascimento 694.895.481-20

   

1. Curso = informar o nome do curso em que é 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.
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.

#

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
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1.1 Articulação para cadastramento. DEZ/2017 IDEZ/2017 É

1.2 Cadastramento dos cursistas e da equipe
executora no sistema DEZ/2017 MAR/2018

2.1 Capacitação da equipe para produção de material iDEZ/2017 JUN/2018 |

2.2 fFormações dos cursistas nas aldeias FEV/2018 |JUN/2018 |;

JUN/2018 |Encontros de Núcleos e da Rede MS DEZ/2017

| -

Supervisão dos trabalhos realizados e das

formações em aldeias DEZ/2017 JUN/2018
 

 

  

  

  

Indicador Fisico Periodo

  
Especificação

        

  

  

  

 

   

    

     

     

      

    

    

      

 

     

  

  

   

  

  

  

      

  

   

  

  

 

 

  

     

 

  

  

 

    

   

   
          

  

  

 

       

   

 

  

 

      

 

Locação de veículos - PJ Junho/
232 34.800,00 iDezembro/2017

150,00 x 232 diárias 2018

Combustível - MC | Junho/
15.841 It 63.364,00 iDezembro/2017]

4,00 x 15.841 It 2018

Refeições (sugirlhr/lnânto de fundos) . Junho!

35.000,00

35,00 x 1.000 2018

Diária de Hotel - PJ Junho/
250 45.000,00

180,00 x 250 2018

Refeição - PJ Junho/
1.680 50.400,00 iDezembro/2017

30,00 x 1.680 ! 2018

. . Junho/FAPEC (Custo;§)perac10naus),— _ 52.500,00

2018

Coffee Break - PJ | Junho/
16.000,00

20,00 x 800 | 2018

Passagens Aéreas Junho,
! 20.640,00

860,00 x 24 trechos 2018

Papel Sulfite Junho/
16.021,00

160,21 x 100 ex 2018

Lapis de Cor Junho/
5.799,00 iDezembro/2017

19,33 x 300 cx 2018

Bobina de Papel Semi Kraft Junho/

45om x 150mt 291 5.238,00

18,00 x 291 un 2018

Jogo de Canetas Hidrográficas _ Junho/

24 cores 291 5.238,00 |Dezembro/2017
2018 

18,00 x 291
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l TOTAL 135000000} ,

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

|- Fontes de Financiamento

Indicar fontes de financiamento

odo o custeio desta atividade contará com recursos descentralizados do MEC, na Nota de
Crédito 2017NC000769.

 

II - Plano de Aplicação

Natureza da Despesa ª

|- 33.90.39 jOutros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 350.000,00

350.000,00

   

    

   

   

    

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

Proponente - Execução Financeira

Dez.2017Jan2017 Fev2018Mar2018 Abr.2018Mal2018

..177"CC

-un. 2018Jul2018 Ago 2018 |Set. 2018 jOut,.2018 [Nov. 2018

Proponente - Custos Operacionais

Mar. 2018 [Abr. 2018 {Mai. 2018

  

   

     

  

 

    

  

  

    

   

Dez.2017 an. 2017 Fev. 2018

7500,00 17.500,00 17.500,00

Jun2018 ul2018go2018 Set2018Out. 2018 Nov. 2018

7Oo....    
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Recursos Materiais

| Valor Unitário Valor Total

(R$) (R$)

35.000,00

63.364,00

16.021,00

5.799,00

5.238,00

5.238,00

 

 

130.660,00

 

Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica

Valor Total

Descrição do Item de Despesaí

Hospedagem : I , 45.000,00

Locação de automóveis I , 34.800,00

o

Serviço de alimentação - | 20,00 16.000,00
coffeebreak |

Serviço de alimentação -
almoço, jantar

 

 

Pessoa Juridica/FAPEC

Pessoa Juridica

Valor Total

 

| R$ 52.500,00
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Detalhamento das Despesas com custas operacionais da FAPEC

Projeto: "Ação saberes indígenas na escola - TED 5940"

 

Passagens

Passagens

Valor Total |

Passagens aéreas para

coordenadores, formadores,
20.640,00

supervisoras e colaboradores

 

R$ 20.640,00

Contrato 137/2017-UFMS (0249937)         SEI 23104.021599/2017-17 / pg. 22



5 - DECLARAÇÓES

|-- 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- Reitoria

Na qualidade de Reitor:

 

(___) Aprovação

( ) Não aprovação

Local, / /

 

 

II! - Dos partícipes - Não se aplica neste caso.

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaro, para fins de prova junto ao

. _ para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste

qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualque

órgão da Administração Pública Federal, na forma deste plano de atendimento, e que

aprovo o presente Plano de Trabalho.

Local, / /

[1] Possui, ainda, significativa população nos municípios de Campo Grande e Dourados, em Mato

Grosso do Sul e na Terra Indígena de Araribá e Icatu, no interior de São Paulo, assim como no

norte do estado de Mato Grosso.

12] BGE - CENSO 2010.(http:/vww.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?

id_noticia=2194&id).

[3] As informações sobre os povos indígenas que constam nessa descrição foram extraídas

especialmente das homepages do ISA (Instituto Socioambiental) e do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).

BGE - CENSO 2010.

(http ://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?

id_noticia=2194&id_pagina=1)

 

  

 

Carmo, Assistente em Administração, em 23/11/2017, as

08:55, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com

ifundamento no art. 6o, $ 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro

- de 2015.

  

"% Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto

Santos Turine, Reitor, em 23/11/2017, às 14:55, conforme

é horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6o,

à 8 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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aa https://seiufms.br/sei/controlador_externo.php?

-a acao= documento conferir&id_orgao acesso _externo=0,

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÁNCIA E FÓRMAÇÃO DE

PROFESSORES

Av Costa e Silva, s/no - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

 

Referência: Processo no 23104.021599/2017-17 SEI no 0180945
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17/01/2018 SEI/UFMS - 0258875 - IS Instrução de Serviço

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=314079&infra_sistema=1… 1/5

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 21, 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 23104.021599/2017-17, resolve:
 
 

Designar as servidoras Célia Regina do Carmo, Siape nº 1144856, como
Gestora e Paula Anelice Souza Nardoni, Siape nº 2248717, como Gestora Substituta ambas
ao Contrato nº 137/2017-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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17/01/2018 SEI/UFMS - 0258875 - IS Instrução de Serviço

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=314079&infra_sistema=1… 2/5

 

 

 

 

ANEXO I

 

ANEXO DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 21/2018

 

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

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

11. Notificar a empresa Contratada sobre o descumprimento de algum termo do contrato,
para manifestação formal no prazo de cinco dias úteis e apresentação de solução para a
questão;

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

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

4. Certificar-se quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando
fatos que impeçam o cumprimento dos prazos estabelecidos;

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

a) termo contratual;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) termo de referência;
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 16:42, 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 auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0258875 e o código CRC 01E42280.

 

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 0258875
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1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 137/2017-UFMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 137/2017-UFMS CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL (UFMS) E A
FUNDAÇÃO DE APOIO À 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 À PESQUISA, AO ENSINO E A
CULTURA - FAPEC, já devidamente qualificadas no Contrato nº 137/2017-UFMS, decorrente do
processo nº 23104.021599/2017-17-UFMS, por seus representantes legais e observado o
disposto na Lei nº 8.666/1993, resolvem ADITÁ-LO, como de fato aditam-no, sob as Cláusulas e
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS

1.1 - As contratantes adotam neste Termo Aditivo as mesmas designações simplificadas do
Contrato ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato a partir de
29.07.2018 até 31.12.2018..

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

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

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 À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

 

Osvaldo Nogueira Lopes
Secretário-Executivo
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 24/07/2018, às 15:31, 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 25/07/2018, às 09:05,
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 0624322 e o código CRC
33F1EA4F.

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

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

Referência: Processo nº 23104.021599/2017-17 SEI nº 0624322
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