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PARTE I

I. PARTICIPES

I.í. CONCEDENTE

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, empre§a Pública federal, vinculada

ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com sede em Brasília, Distrito Federal e escritório nesta

Cidade, na Praia do Flamengo, n.o 200'- Parte, inscrita no CNPJ sob o n.o 33.749.086/0001-09,
Fundo Nacional

uFnl§
AcoRDo DE coopERAÇÃo No

u
FINANCIADORA DE ESTUDOS E

PROJETOS . FINEP INSTRUMENTO
CONTRATUAL CÓDIGO N.O

ao Íinal Secretaria Executiva do

de

-\-

08.804.832/0001'72.

I.2. CONVENENTE
{

FuNDAÇÃo DE Aporo A pEseutsÀ Ao ENStNo E A .,LTURA - FAPE. - i'ls'

Fundação privada ,", nn. lucrativos] fãáiizaOa f.gidade de Campo Grande' Estado do

Mato Grosso do sur, na Rua Nove o" iuinã, *; igzz,vrra lpiranga. insha no cNpJ sob o n'o

15.513.690/0001-So,porseusrepresentanteslegaisaofinalqualificados.

I.3. INTERVENIENTE EXECUTOR

FUNDAçÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATS GR9SSO DO SUL - UFMS' Fundação

Federar, locarizada nà-àio"o" ae campo G-rãnáe, Estado do Mato Grosso do sul, na cidade

universitária s/no, iid"ô ú^iversitári{l*;rii;ft õúÉ.1 sob o n.o 1s.461'510/0001-33' por

.áü=tp*sentanies legais ao final qualificados'

II. OBJETO

Transferênciaderecursosfinanceiros'P9laI9]!9FDENTEaoGONVENENTE'paraa
execução do projetã-intiGáo_"pRoJÊiõ bÊ empr-*õÃo DA TNFRA-EsrRuruRA DE

pEseursA E pos-éRADuAçÃo oa urms", doravante ãenominado pRoJETo' descrito no

pLANo DE ,TRABALHo, o quar inteõra'este ôànvcnio, independentemente de qualquer

.;
transcnçao.
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ilr. AUTORIZAÇÃO

Decisão da Diretoria Executiva da CONCEDENTE n." 0272109, de 06/07/2009.

IV. RECURSOS

L

a) vALOR TOTAL de até R$ 3.33í.204,00 tIP:El!!9§, trezentos.e trinta e um mil,

duzentos e quatro reaisldestinados ao COnÉngNTE por meio de aporte direto.

b) Os recursos financeiros conerão à conta da discriminação orçamentária constante da

Nota de Empenho anexa a este instrumento.

c) FONTE: lnfraestrutura.

tv.í. í coNDtctoNANTEs PARA DESEMBoLSo DoÊREcURSoS:

Para liberação da primeira parcela de recursos o GONVENENTE deverá apresentar:

o projeto Básico relativo a obras e/ou instalações previstas.no PIÁNO DE

TRABALHO, na forma do art.1o, § 10, inciso XV clc arl-23, caput, da

Portaria lnterministerial no 127 lO8;

a

\-

c/c § 50 da Portaria tnterministerial no 127108;

{ . Licença Ambiental prévia, na forma do art. 25, inciso lll c/c § 5o da

Portaria I nterministerial no 127 lO8'

. Termo de Referência relativo à aquisição de bens/pre_stqFo de serviços,

em deconência dos valores consiantés no Plano de Aplicação do Plano

Oe fráualro que é parte integrante deste instrumento, na forma prevista

no art. tr, § rlln"ilo xx uúrt.23, caput, da Portaria lnterministerial no

127.

Para liberação da terceira parcela de recursos o CONVENENTE deverá apresentar:

. prestação de contas parcial e relatório técnico parcial tendo por base as

metas, as atividades e os indicadores apontados no Plano de Trabalho

do imóvel onde as obras serão realizadas, na forma do art. 25, inciso lV

aprovado.

a

IV.2. CONTRAPARTIDA

Caso o valor de contrapartida apresentado pelo convenente e pelo INTERVENIENTE

EXECUTOR exceda ao percentual máximo exigido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o

excedente será considerado aporte voluntário, dã única e exclusiva responsabilidade daquele

4.

que o aPorta

§

i

,

nNrp
nrulcuoou ot rsruoo t rtotnos

I



l.

l

l

\c{Y/

€FTNEP Minhtério da

Ciência e lecnologia
60tÚt0 Ít!lut

Ref. 0382/09

lV.2.2. INTERVENIENTE EXECUTOR

O INTERVENIENTE EXECUTOR obriga-se a apresentar, em nome do CONVENENTE,
contrapartida na forma não financeira no valor de R$ 799.í29,44 (Setecentos e noventa e
nove mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), a ser demonstrada
atrayés das despesas correntes em .Vencimentes e Vantagens Fixas" (Pessoal Civil/Militar),

--conforme Detalhamento da Contrapartida, anexo a este lnstrumento, que deverá estar em
conformidade com os valores praticados no mercado, consoante o § 2o, do Art. 20, da Portaria
lnterministerial MP/MF/MCT no 127 D008.

aiÉe', v. pRAzos

. v.í* vtcÊNcn Do coNVÊNro E pRAzo DE ExEcuçÃo FisrcA E FTNANGETRA Do
PRÔJETO: até 36 (trinta e seis) meses, a partir da data dá assinatura do Convênio.

V.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: até 60 (sessenta) dias contados da data do término
da vigência, quando deverá ser feita a prestação de contas final, conforme previsto na Portaria
lnterministerial no 127 de 29 de maio de 2008.

V.3. Caso haja necessidade de pronogação de prazos, esta deverá ser solicitada pelo
representante legal da instituição CONVENENTE até 30 (trinta) dias antes de vencimento do
prazo de vigência do convênio.

V.4. Os convênios só poderão ter seus prazos de vigência pronogados por perÍodo máximo ao

vr. oBRTGAçÔES ESPECÍFEAS
{

Vl.í. Além das demais obrigações previstas neste instrumento, o CONVENENTE deverá:

a) apresentar relatórios técnicos semestrais, que deverão ter por base as metas, as
atividades e os indicadores apontados no PLANO DE TRABALHO;

V1.2. Além das demais obrigaçôes previstas neste instrumento, o CONVENENTE e o
INTERVENI ENTE EXECUTOR deverão:

a) afixar destacadamente em lugar visível de seu estabelecimento e em todos os
materiais de divulgação resultantes da execução do PROJETO, o apoio financeiro da
CONCEDENTE e do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, , através de placa
conforme modelo, dimensão e inscrição, a serem fomecidos pela CONCEDENTE, e a
respectiva fonte de recursos, especialmente no caso de:

ft{Arc,[ou Dt tsÍuDos t no]nos

. seminários e-eventos científicos e tecnolfu_icos; .

o publicrçóes técnicas e científicas em revistas e-speõiãtlzaOas;
. relatórios técnicos e resumos publicados ou divulgados em

inclusive magnético ou eletrônico.

b) Caso haja divulgação do PROJETO via lnternet, inserir um ícone com o logotipo da
CONCEDENTE e do Ministerio da Ciência e Tecnologia - MCT, , que faça o link para
acesso às respectivas homepages.

.-..
qualquer meio,
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c) disponíbilizar ao cidadão, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, consulta

ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto,
a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

PARTE II

cúusuLA pRtMEtRA: oBRtGAÇÕes oa coNcEDENTE

, 1.1. Transferir os recursos financeiros, conforme estabefecido no Cronograma de Desembolso
iltgntido no PIáNO DE TRABALHO, respeitadas as íuas disponibifidãdes orçamentárias e

fihanceiras.

í.2.iTransferir os recursos financeiros e realizar a classificação funcional-programática e
econômica das despesas relativas a exercÍcios futuros, por meio de apostilamento de
empenhos ou notas de movimentação de crédito.

í.3. Formalizar em documento próprio, contendo o registro dos respec{ivos empenhos ou
notas de movimentação de crédito, os recursos financeiros alocados em exercícios futuros, os
quais conerão à conta dos orçamentos respectivos. Na ocorrência de cancelamento de Restos
a Pagar o quantitativo poderá ser redr.rzido até a etapa que apresente funcionalidade.

í.4. Pronogar, de ofício, a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos
recursos, limitada a pronogação ao exato período de tempo conespondente ao atraso

\-

1.5. Analisar e emitir parecer sobre os aspectos técnicos e financeiros das prestaçôes de
contas apresentadas pelo CONVENENTE e decidir sobre a regularidade ou não da aplicação
dos recur;os transferidos pelo Convênio.

í.6. Se fói o caso, comunicar ao CONVENENTE e ao Chefe do Poder Executivo (Govemador
ou Prefeito) do ente beneÍiciário do Convênio, qualquer situação de inegularidade relativa à
prestação de contas do uso dos recursos envolvidos, que motive a suspensão ou impedimento
de liberação de novas parcelas, caso não haja regularizaçâo no período de até 30 (trinta)dias,
contados a partir do evento.

cúusuLA SEGUNDA: oBRtGAçÕes oo coNvENENTE

2.í. Alem das demais obrigações previstas neste Convênio, o CONVENENTE se obriga a:

2.2. Cumprir o PLANO DE TRABALHO do PROJETO.

2.3. Movimentar os recursos do CõnVênio, sejam aqUelê§ tiansfêiiclos pela CONCEDENTE e
os da contrapartida financeira, quando houver, em conta bancária específica, obrigando-se a
proceder à aplicação dos referidos recursos no mercado financeiro, conforme disposto no art.
30, inciso Xlll da Portaria lnterministerial no 127 de 29 de maio de 2008. Caso seja integrante
do Sistema lntegrado de Administraçáo Financeira do Governo Federal - SlAFl, informar à
CONCEDENTE a UG/GESTAO, para que seja efetuado o repasse das verbas.
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2.3.1. Movimentar os recursos financeiros aportados pelo INTERVENIENTE
COFINANCIADOR, quando houver, em outra conta bancária específica, distinta da
acima mencionada.

2.4. Designar, formalmente, o ordenador de despesas, responsável pela apresentação das
prestações de contas.

os recursos desembolsados pela CONCEDENTE e os rendimentos das aplicações2..,. uUllzaÍ
Íinanceiras, bem como outros aportes de recursos, se houver, exclusivamente na execução do
PROJETO

Restituir à CONCEDENTE e ao(s) INTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), se
hôuver, no prazo impronogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da conclusão ou extinção
do Convênio, o eventual saldo de recursos, incluídos os rendimentos das aplicações
ÍinaÀeeiras.

2.7. Restituir à CONCEDENTE e ao(s) TNTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), se
houver, no prêvo impronogável de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição da
notiÍicação, o valor transferido atualizado monetariamente, a partir da data do seu
recebimento, acrescido de juros Iegais, na forma da legislação aplicavel aos débitos para com
a Fazenda Nacional, nos caso de:

a) não execução do objeto pactuado no Convênio;

b) não apresentação das respectivas prestações de contas nos prazos exigidos;

2.8. Se houver a participação de INTERVENIENTE(S) GOFINANCIADOR(ESI, em caso de
sua desistência expressa ou tácita da participação financeira, restituir à CONCEDENTE, o
saldo de recursos existentes na conta específica do PROJETO, podendo a CONCEDENTE, a
seu exclusivo critério, solicitar a devolução dos recursos ao banco depositário.

2.8.1. Para Íins do que dispõe o item 2.7., o CONVENENTE nomeia desde já a
CONCEDENTE sua procuradora, com poderes específicos para realizar, junto ao Banco

depositário dos recursos oriundos do Convênio, o bloqueio do saldo existente na conta-
conente.

2.9. Recolher à conta da CONCEDENTE o valor atualizado monetariamente na forma prevista

no item 2.6., correspondente ao percentual da contrapartida pactuada, não aplicada na
consecução do objeto do convênio.

2.í0. Permitir a utilização dos bens adquiridos no âmbito do PROJETO, pela CONCEDENTE
ou poi instituição por ela indicada, para fins clentífiços-eJecnológicos;:durênte o periodo de
vigência do Convênio.

2.1í. Remeter, dentro de 30 (trinta) dias, contados das réspectivas alteiações, as informações
relativas à mudança de seus atos constitutivos e de designação de novos representantes
legais.

rl
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2.1g. lncluir regularmente no slcoNv, quando ilnplementado, as informações e os

,+jLtrr".ios exiglOos por esta Portaria, mantendo-o atuâlizado.

2.í4. Observar, para úilização dos recursos, as condiçóes legislativas impostas em função do

perbdo eleitoral.
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2.12. Contratar obras, compras, serviços e alienações com os recursos oriundos da

CONCEDENTE, mediante proce..o á" íicitação púilióa, de acordo com o estabelecido na

legislação federal Pertinente'

2.12.1. Quando da cOntratação de obras e serviços,observar os custos unitários de

insumos ou serviços constantes do sistema uaciànãràà eesquisa.de custos e lndices

da Construção Civil (SlNAPl), ,"niido e dlvulgado' na intemet, pela Caixa Econômica

Federal, OUSãwanOo-àe ". 
di§posições da Leidê Diretrizes Orçamentárias'

2.íS. Na hipótese da existência de licença ambiental 9u de sua futura necessidade para a

execução do proletà ora Íinanciado, em acréscimo às obrigações previstas neste instrumento'

o CONVENENTE e o(s) INTERVENfef'ffÉê ÉXÉCUTOR(ES), quando houver' deverão:

a) cumprir todas as determinações-I9gg^expedidas pelos órgãos ambientais

competàntes, aplicáveis à execução do PROJETO:

b) estabelecer, sempre que necessário p?ra-q.ue a execução do PROJETO se dê com

segurança e responsabilidade tO.l*"rUientá, a realização de obras e aquisição de

eouioamentos como medidas preventivas à poss[veis danos;

L

c) informar imediatamente ao GONGEDENTE e aos órgãos ambientais^competentes'

todo e qualquer aciàente ou incidentã deconente da execuçã9 do PRoJETO ora

financiado, que possa causar danos aô meio ambiente e/ou a terceiros afetados por sua

ativfdade;

d) na hipótese acima, ficam o GoNVENENTE e o(s) INTERVENIENTES EXECUTOR(ES)

óbrigados a tomar, imediatamente, todas as àáOidas necessárias à mitigação dos

impáctos ambientais negativos;

e) manter o coNcEDENTE informado sobre o atendimento das condições gerais e

específicas qr" po*-"ntrra tenham s'ido exigidas nas licenças ambientais concedidas'

bem como as modiÍicações dessas condições;

f) comunicar ao GONGEDENTE sobre a suspensão, o cancelamento' a revogação ou

ássação das licenças ambientais e os seus motivos;

g) independentemente da existência de culpa, em consonância com o § 1o' do art' 14' da

Lei no 6.938/g1, indenizâr ê/ou-repararos danos=causadss-ao meiQ 'ambiente e/ou a - --:.

terceiros afetados por sua atividade.

4/
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cr-Áusur-A TERcEIRA: oBRtGeÇÕes Dos TNTERvENTENTES

3.í. Além das demais obrigaçôes previstas neste Convênio, o INTERVENIENTE EXECUTOR ,

quando houver, se obriga a:

3.í.í. Cumprir o PIÁNO DE TRABALHO do PROJETO.

3,1.2.- Permitir a utilização dos bens adquiridos no âmbito do PROJETO, pela
CONCEDENTE ou por instituição por ela indicada, para fins científicos e tecnológicos,
durante o período de vigência do Convênio.

3.í.3. Remeter, dentro de 30 (trinta) dias, contados das respectivas alterações, as
informações relativas à mudança de seus atos constitutivos e de designação de novos
representantes legais e do Coordenador do PROJETO.

3.2. Além das demais obrigações previstas neste Convênio, o INTERVENIENTE
COFINANCIADOR, quando houver, se obriga a:

3.2.1. Aportar os recursos financeiros previstos, depositando-os em conta-conente
especificamente aberta para o aporte de recursos ao convênio.

3.2.2. Cumprir o PLANO DE TRABALHO do PROJETO.

3.2.3. Remeter, dentro de 30 (thnta) dias, contados das respec{ivas alterações, as

represe

f.r..

I
\-

e

\-

r cúusuua QUARTA: coNDçÕES EsPEctAts

1,.1. É, úedado o aditamento do Convênio com o intuito de alterar seu objeto, entendida como
tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no PIÁNO DE TRABALHO, mesmo
que não haja alteração da classificação econômica da despesa.

4.2. Excepcionalmente, a CONCEDENTE poderá admitir, a pedido do CONVENENTE, a

. reformulação do PI-ANO DE TRABALHO quandg se tratar apenas de alteração da
programação de execução do Convênio, o que deverá ser devidamente registrado no SIAFI
pela CONCEDENTE.

4.3. A CONCEDENTE poderá delegar competência para acompanhamento da execução do
Convênio a consultores formalmente indicados, bem como a órgãos ou entidades pertencentes

à Administração Federal que se situem próximos ao localde aplicação de recursos.

4.4. Os partícipes reconhecem a autoridade normalivã dÉi'CONCEDENTE para exercer o

controle e a fiscalização sobre a execução do PROJETO, reorientar agôes e acatar, ou não,
justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na execução do PROJETO,
podendo vir a assumir ou a transferir a responsabilidade pelo mesmo, de modo a evitar a sua
paralisação.

!
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4.5. O CONVENENTE autoriza e reconhece como legítimo o livre acesso de empregados
desta Financiadora, servidores do Sistema de Controle lnterno ao qual se subordine a
CONCEDENTE, bem como do Tribunal derContas da União, em missão de fiscalização ou
auditoria, em qualquer tempo e lugar, restringindo-se aos atos e fatos relacionados ao âmbito
do PROJETO. Ademais, o CONVENENTE deverá incluir nos contratos celebrados paftl
execução do convênio cláusula que permita o livre a@sso dos empregados da
CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das

4.6. O CONVENENTE nomeia a CONCEDENTE sua procuradora, com poderes especÍficos
para realizar, junto ao Banco depositário dos recursog oriundos do Convênio, o bloqueio do

&ealdo existente na conta-corrente, sempre que, a critério da CONCEDENTE, houver fundado
receio de má utilização dos recursos concedidos.

4.7r Eventuais pagamentos de folha de pessoal efetuados com recursos do Convênio não
geram qualquer vínculo empregatício com a CONCEDENTE, ficando, por conseqüência, a
cargo do CONVENENTE toda e qualquer responsabilidade deconente de eventuais ações
judiciais porventura interpostas com o objetivo da criação de tais vínculos.

4.8. A execução do objeto do convênio será acompanhada através de relatórios técnicos
semestrais, que deverão ter por base as metas, as atMdades e os indicadores apontados no
PLANO DE TRABALHO.

4.9. No caso de órgão ou entidade pública, a informação de que os recursos para atender às
despesas em exercícios futuros, no Gaso de investimento, deverão estar consignados no plano

4.í0. Oconerá a extinção obrigatória deste instrumento caso o Projeto Básico das obras e/ou o
Termo de Referência dos bens e serviços não tenham sido aprovados pela CONCEDENTE ou
tenham sido apresentados fora do prazo estabelecido.

I

4.íí. Os partícipes deverão apresentar todas as licenças e/ou autorizações necessárias à
execução do projeto e à aquisição dos equipamentos previstos no Plano de Trabalho
previamente à respectiva execução ou aquisição, conforme legislação aplicável.

4.12. O CONCEDENTE e seus prepostos, na hipótese de virem a sofrer qualquer penalidade

por infração a.mbiental deconente da execução do PROJETO, terão,ação de regresso contra o
CONVENENTE e/ou o(s) INTERVENIENTES EXECUTOR(ES), se houver.

CLAUSULA QUINTA: BENS E SERVIçOS

5.í. É obrigatória a observância da legislação fe(eral que institui normas para licitação e
contratos da admlnlstraçlo p-U!!!çq-r.eJeçntes à coqgEglgggegs e sqrviços.

5.2. A aquisição de bens e serviços no mercado nacional ou no mercado extemo (importação)

deverá ser feita pelo CONVENENTE com estrita observância da legislação aplicavelà matéria,

bem como das especificações técnicas e das quantidades aprovadas no PROJETO.

5.3. Os bens materiais adquiridos com recursos liberados pelo CONCEDENTE deverão ser
registrados no patrimônio do CONVENENTE, como 'Bens de Terceiros - Financiadora de

,qi;- - r'
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Estudos e Projetos - FINEP/FNDCT/UNIÃO fEOgnaL", no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data em que se efetivar o recebimento, sendo que o CONCEDENTE, desde já, autoriza o
CONVENENTE e/ou EXECUTOR(ES) a utilizá-los e a mantê-los em sua guarda, ficando
estipulada a obrigação do CONVENENTE de conservá-los e não aliená-los.

5.3.í. Os bens cuja aquisição dependam de registros, oomo, por exemplo, veículos
automotores, embarcaçôes aeronaves q outros, serão adquiridos em nome do' -- --destinatário final do bem conforme Plano de Trabalho, obseryando-se todas as regras

em relação aos demais bens.

r.?§.,:, 5.3.2. Caso a prestação de contas final nao sefi aprovada em razão de má úilização
dos recursos na aquisição, produção, transformação ou construção de bens materiais

acima referidos, os recursos liberados pela CONCEDENTE relacionados a estes bens

deverão ser devolvidos na forma da legislação vigente.

S.4. O CONVENENTE, deverá, tanto em relação aos bens adquiridos diretamente, quanto

àqueles recebidos do CONCEDENTE:

a) manter seguro com empresas idôneas, em valores consistentes com as práticas

comerciais adequadas, que cubra riscos deconentes da aquisição, transporte, remessa e

uso dos bens apoiados, devendo qualquer indenização ser paga em moeda nacional e

destinada à reposição dos mesmos;

comunicar ao CONCEDENTE, imediatamente, dano os referidos bens

vterem a
c) assegurar a adequada operação dos bens r

reparos e substituições necessárias, e aroar
transporte, guarda, conservação, manutenção e
retenÇão ou a qualquer indenização;

adquiridos, promovendo a execução dos
com todas as despesas referentes ao
recuperação, sem que lhe caiba direito a

d) informar ao CONCEDENTE a devolução de quaisquer bens, em razáo da conclusão do

PROJETO ou da sua não utilização:

e) em caso de furto ou de roubo do bem, promover o registro da ocorrência perante a

autoridade policial competente, enviando cópia da oconência ao CONCEDENTE e

diligenciando para que se proceda a investigação pertinenté.

5.5. Findo o convênio, observado o fiel cumprimento do objeto proposto e sendo necessário

para assegurar a continuidade das pesquisas a serem realizadas em prollo_interesse público

em programa governamental, à vista da manifestação formaldo CONVENENTE, e a critério do

CONCÉDENTÉ, os bens patrimoniais remanescentes, poderão ser doados obedecidas as

normas estabetecidas no Decreto no 99.658 de 30 de outubro de 1990.

5.6. É vedada a destinação de recursos e bens oriundos da CONGEDENTE às instituiçôes

privadas com finalidade lucrativa.

p ,Ê
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CLAUSULA SEXTA: PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. O CONVENENTE comunicará ao CONCEDENTE, durante e após a vigência do presente

Convênio, os resultados alcançados pelo PROJETO, passíveis de obtenção de proteção legal,

no âmbito da legislação de propriedade intelectual, ou de licenciamento a terceiros, devendo
ser informado ao CONCEDENTE, caso seja efetuado o respectivo registro no lnstituto
Nacional de Propriedade lndustrial - lNPl, ou em outro órgão competente, ficando desde já

- acordàdogue inventores ou autores terão seus nbmes reconhecidos em todas as patentes.

6.2. Todos os resultados, conhecimentos e informações gerados na execução do PROJETO

.. serão tratados como confidenciais pelas partes eÊvolvidas, mediante a celebração de
kinstrumento contratuat específico para regulamentar as condições de confidencialidade,

durante e após a vigência deste Convênio.

6.3.\ Os direitos de propriedade intele,ctual sobre qualquer criação desenvolvida com os
recursos repassados em virtude do presente Convênio pertencerão ao CONVENENTE,
INTERVENTENTE(S) EXEGUTOR(ES), e/ou ao(s) INTERVENIENTE(SI
COFTNANCIADOR(ES), se houver, que a desenvolver, e será disciplinada em acordo
específico entre eles firmado.

6.3.1. O CONCEDENTE podeÉ impedir a celebração de qualsquer contratos quc
prevejam a cessão total ou parcial dos direitos de comercialização e uso dos
resultados, conhecimentos e informagões geradas pelo PROJETO, durante o prazo de
proteção legal, sempre que a qeu juízo a referida cessão puder contrariar o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do paÍs.

$FINEP EING
uu prIs oi r]oItj,srNANCrcou Dt tsruoos t iloi(los

6.4. Todos os dados, informações, tecnologias, biotecnologias, microorganismos, programas

de computador, procedimentos e rotinas existentes anteriormente à celebraçáo deste
lnstrumento e de propriedade do CONVENENTE, INTERVENIENTE(S)
COFINAIIICIADOR(ES), EXEGUTOR, e/ou de tcrceiros, que estiverem sob sua(s)
responsabilidade(s) e que forem reveladas entqe as partes mencionadas exclusivamente para
subsidiar a execução do PROJETO, continuarão pertencendo à parte detentora.

CLÁUSULA SÉflMA: CONDUTAS VEDADAS

7.í. Além das demais condições previstas na Portaria lnterministerial no 127 de 29 de maio de
2008, é vedado:

a) alteração do objeto do Convênio;

b) realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

c) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por
serviçgs de consultoria q_u assistência !égniga-qglVg-Eqlhipóteses previstas em leis
especÍÍicas e na Leide Diretrizes Orçamentárias;

d) utilização, mesmo em caráter gme€gncial, dos recursos em Íinalidade diversa da

estabelecida no Convênio, ressalvado o custeio da implementação das medidas de
preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho;

e) realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

J
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f) efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se

expressamente autorizada pela autoridade competente do CONCEDENTE e desde
que o fato gerador da despesa tenha oconido durante a vigência do instrumento
pactuado;

s) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou cone$o monetária,
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, ex@to, no

caso que sê refere às multas, se deconentes de atraso na transferência de recursos
pelo CONCEDENTE, e desde que os prazos parzl

os mesmos aplicados no mercado; 
_a

pagamento e os percentuais sejam

l:
.Éã,',.
l.

I
\-.

h) transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades

congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolaç e

i) realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de

orientação social, da qual não constem nomes, simbolos ou imagens que

caracterizem promoção pessoate desde que previstas no Plano de Trabalho.

cúusuLA olrAVA: susPENSÃo oas LIBERAçÕEs

8.í. Sem prejuízo de denúncia ou rescisão do presente Convênio, a CONCEDENTE poderá

suspendei as liberações dos recursos se houver descumprimento de condição preüsta neste

instrumento ou na legislação aplidvel.'

SLÁUSULA NONA: PRESTAçÃO Oe CONTAS TÉcNlCA E FINANCEIRA

g.í. O CQNVENENTE estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação no prazo

máximo áe trinta dias contados do término da vigência do convênio ou do último pagamento

efetuado, quando este oconer em data anterior àquela do encenamento da vigência.

g.Z. A prestação de contas deverá ser apresentada à CONCEDENTE, e no SlCOlW, quando

implementadó, conforme os prazos estabelecidos no Convênio, nos termos da legislaçãglue
o iegem, de acordo com os roteiros que vierem a ser apresentados pela CONCEDENTE, e

será.composta pela documentação a seguir relacionada:

a) relatório da execução física e financeira efetivamente realizada no período;

b) demonstrativo da execução da receita e despesa evidenciando os recursos recebidos a

título de transferência, de contrapartida, se houver tal previsão, e dos rendimentos

auferidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, bem

como os saldos respectivos;

c) relação de pagamentos efetuados, identificando d-ádespesa, séu valor ê
o número da respectiva nota fiscal ou documento similar;

d) relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio- 
ideniificando o fato gerador da despesa; seu valor e o número da respectiva nota fiscal-

ou documento similãr; r----' 
./) fr-b 0§:(r
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e) extrato da conta bancária do período abrangido pela presta$o de contas e, quando for

o caso, extrato das contas de aplicações financeiras, acompanhados da respectiva
concilíação bancária;

0 relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

g) relação dos serviços prestados, quando for o caso.

9.2.1. Quando se tratar de CONVENENTE pertencente à Administração Direta ou
lndireta Federal que integre o SIAFI está dispensado de anexar à prestação de contas os
documentos previstos nas alíneas "c" e "e", bem como do comprovante de recolhimento
do saldo de recursos. v

$*r+

9.3. Para fins de divulgação extema, o GONVENENTE se obriga a apresentar, juntamente com
o Rêlatório Técnico Final, um resumo, de até 200 palavras, contendo informações relativas aos
resultados alcançados pelo PROJETO, no qual deverão ser destacadas até 6 (seis) palavras-
chave que melhor caracterizem o conteúdo desses resultados.

9.4. A quitação do Convênio somente se dará quando da aprovação, por parte da
CONCEDENTE, da Prestação de Contas Final, nos seus aspectos técnicos e financeiros.

9.5. O GONVENENTE se obriga, pelo prazo de dez anos contados a partir da aprovação da
prestação de contas, a manter em arquivo exclusivo disponível para a GONGEDENTE
registros financeiros e contábeis e demonstrativos financeiros, de acordo com as normas
estipuladas na legislação em vigoi e no presente Convênio, adequados para o

GLÁUSULA oÉc|ma: ToUADA DE GONTAS ESPEGIAL

í0.í. Será instaurada Tomada de Contas Especial peto ordenador de despesas da
CONCEDENTE ou, na sua omissão, poideterminação do Controle lntemo ou do TCU, visando
a apuração dos fatos a seguir relacionados para identificação dos responsáveis e
quantificação do dano.

í0.2. Constituem-se motivos para instauração de Tomada de Contas Especial:

a) utilização dos reculsos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) a não apresentação das prestações de contas no prâvo de até 30 (trinta) dias da
notificação que lhe for encaminhada pela CONCEDENTE;

c) a não aprovação das prestações de contas, em decorrência de:
não execução total-do objeto pactuado;
atingimento parcial dos objetivos avençados;
desvio de finalidade;
impugnação de despesas;
não cumprimento dos recursos da contrapartida, quando houver;
não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado.

iltr
d) a ocorrência de qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário.

/
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í0.3. A Tomada de Contas Especial será procedida pelo órgão encarregado da contabilidade

analítica da CONGEDENTE.

í0.4. Enquanto perdurar a tramitação da Tomada de Contas Especial, na forma da legislação

específica, a vigência do Convênio será mantida, de ofício, pela CONCEDENTE.

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: UdSUaçÃO epllcÁvel

íí. Aplicam-se especificamente aos Convênios os seguintes diplomas normativos e suas

alte;ações, sem prejuízo dos demais que se lhe apliquem direta ou indiretamente: Portaria

lnteiúnistenal 127tO8, Decreto 6.17Ot2UJi7; Decreto no 93.8721986; Lei Complementar no

101/2000; Lei no 8.666/1993; Lei no 10.520f2Cfl2; Decreto no 5.504/2005; Lei de Diretrizes

Orçamentárias; Lei no 4.32Ot1964; Lei no 10.973Í20O4; Lei6.938, de 31/08/81; Decreto 99-274,

Oe bOlOOlgO; Resoluções CONAMA, no 01, de 23101186 e no 237 , de 19112197 .

cúusulA DÉctitA-sEcuNDA: PUBLIGAÇÃo

12. A eficácia deste Convênio e de seus eventuais aditivos Íica condicionada à publicaSo do

respectivo extrato no Diário Oficialda União, que será providenciada pela CONCEDENTE, no
pÍazo de vinte dias a contar de sua assinatura.

\-

CLÁUSULA DÉCI!íA-TERCEIRA: RESGIsÃO

í3. Este Convênio poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, imputando-se às

partes a responsabilidade pelas obrigações deconentes do prazo em que tenham vigido e

creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período-

CLÁUSULA DÉGIilIA.OUARTA: FORO

í4. Fica eleito o foro da cidade do'Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriundâ do

presente Convênio que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a

CONCEDENTE optar pelo foro de sua sede.

As folhas deste Convênio são rubricadas por Maria lsabel de C. Araujo, advogada da

CONCEDENTE, por autorização dos representantes legais que o assinam.

1d
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E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas)

vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, L5 t cÀlZa ÁO

PeIa CONCEDENTE: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

.lÊ

CPF
C.l. n" 32397317 IFP/BJ

peto GONVENENTE: FUNDAçÃO DE APOIO À pesOUtSA, AO ENSINO E A CULTURA -
FAPEC - MS

PÍeCdcíú!
CPF:?9/578.4741

ctü)?6399@-l DEIn^Ii/R.,

=qnrUcSNome: of
Nome:
Cargo:
CI:

CPF:
Endereço Residencial:

Cargo: *fÂM*\o éx€cc'viuÔ
Cl: o.lQ§3 qlq 2-q ' aol6 '

CPF: 5J3àtr6o3q-qq

\;, Àa

peto INTERVENIENTE EXEGUTOR: FUNDAçÃO UNIVERSIDADE ,FEDERAL DE MATO

cRossoPo s

Nome: Cdl
Cargo:)g

,'rreirrq
Nome:
Cargo:
CI:

Ct: *ÉÀq bzLB CpF:
CPF: o \q - a5 á, qô % -z) Endereço Residencial:
Endereço Residencial: (: ulbúr L14lq, LB31

LpM""dv( Ôocryun- fr, {n'*,p$trntdl'/t\5

TESTEMUNHAS:

Nome:
F.minSrrro.

CPF; 09t.959.20?'90

Emgitrir'DCCI

- .'?h.Í'

cPF:724.5s"L. Lq+'oqCPF:
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FAPEC-MS - UFÍtlS - PAINFRAOB
No Protocolo:

ilM&glrHíyê
.:-r,;5,raqs r !rynÉ.

\-

1. DADOS CADASTRAIS

A.1.1. PROPONENTE
A,1.1:1. tnstitulSo

Natureza Jurídica: FUNDAÇÃo FEDERAL

Atividade Econôrrrica Predominante: 75.14-0 Atividades de apoio à administraÉo pública

No Empregados/Funcionários: 450 R.eceita anual: 4. 593. 886, 58

A.1.1.2. Dirigente

NomC: DENIVALDO TEIXETRA SANTOS

CPF: 513.746.097-49 RlG;o14734L424 Orgão Expedidon MD/RI

Sigla: FAPEC-MSFUNDAçÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURANome:
Códigos do SIAFICNPJ Próprio

Gestão No:UG NO:.u3.: 15.513.690/0001-s0

Endereço: RUAg DEIULHO, 1922

Caixa Posta!:UF: MS CEP:79081-050CidAdE: CAMPO GRANDE

Fax: 673468090, 6733462679Telefone: 673468090, 6733468090,
6733462679

URI-:EmAiI: FAPEC@FAPEC. UFMS. BR

Eãiiro:TIEIEDAEitd6rêÇÕ-REidãlid aü-RUA-PIONTFIVEG'RO--
EmaiI: FAPEC@FAPEC.ORGUF: MS CEP: 79050-580CidAdC: CAMPO GRANDE

Fax:Telefone:

\,
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No
64FAPEC.MS - UFMS - PAINFRAOS

1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR
4.1.2.1. Instituição

\-

Sigla: UFMSLSUDOGROSSODFEDERAL ME ATOETVERSIDAD

Códigos do SIAFI
CNPJ PróPrio

Gestão No: 15269
UG No: 154054No: 15.461. 510/0001-33

Bairro: CIDADE
UNIVERSITARIAEndereço: CIDADE UNIVERSITARIA S/N

Caixa Postal: 549CEP: 79070-090UF: MS
Cidade: CAMPO GRANDE

Fax: 6733457tg), 33457015, 33457015' 33457190'

lã+iirgo, 67334i701s, 67334s7L90, 334s7190'

33457015

6733 t84042,6733453536,57L67334 86,Telefone:
33457186,57000,3346 33457007 0,00033457

3457736 188,70 186,33457673345 10,
8334571 6,6733453536,186,67334573345740067

7 3067334510,6733457533457000,
URL: WWW.UFMS.BR

Emall: REITOR@NIN.UFMS.BR

FEDERALEXECUTIVOPOD ERJurídlca:atuN reza
su perior.30-6 Edu80 caçãonte:PredominaEconômicaAtividade
Receita anual: 173.525.379,00

No 3779

Bairro: VILA MORUMBI
RUA FúVIO DE MATOS, 2313Endereço

Emait: CEUAMS@YAHOO.COMCEP: 79004-580UF: MS
CAMPO GRANDE

Fax: 6733457015, 673457 LgOTelefone: 6733457000, 6700000000,
67 33457 0to, 67 33457 L86

673457L86,

CaTgo: PRÓ-REITORA
Nome: cÉUA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Orgão Expedidor: SSPSPRG: 7819621CPF: 018.751.938-20

Nome: DERCIR PEDRO DE

RG: 41615396cpri sss.og9.308-78

Cargo: DIRETOR

Orgão ExPedidor: ssP/s

4.1.2.3. Coordenador

ú

Bairro: CIDADE
UNIVERSITARIAEndereço Residencial: CIDADE UNIVERSITARIA S/N

Email: REITOR@NIN.UFMS.BRCEP: 79070-900UF: MS
CidAdC: CAMPO GRANDE

Fax 67 34570 1 5, 67509 3 7 50, 67 50937 60' 67 33457 l9OTelefone: 673457 OLO, 675093708, 6752L5226650,

6733457t86

672323444,



PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - O1l20O8

No Protocolol
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A.3. DADOS DO PROJETO

,1

FlNEP

$

A.3.1. DESCRTçÃO DO PROJETO

\-

ccBS: com a implantação do centro Integrado de pesquisa da Biodiversidade (cIPeBio) solicitado nesta proposta,

os pesquisaaore. oosliã;;.;; do.ccBS-e associadosterão acesso a uma infra-estrutura fisica adequada para o

desenvolvimento de pesquisas nas áreas de biodiversidade e bioprospecção de novos produtos e biomoléculas por

meio de ensaios biológicos, assim como permitir a cooperação e integração técnico-científica entre os diversos

grupos de pesquisa inÍra e'interinstitucionais, A implantaçaã oo crpeÉio-é fundamental para que a uFMSvenha a se

consolidar como um càntro de referência em pesquirur róbr" biodiversidade do Pantanal, cerrado e chaco'

ccET: A linha de pesquisa em nanotecnotogiu'Jã-ooutorado Multiinstitucional em Química (UFMS/UFU/UFG)

depende da aquisição ão uquipu.ento solicitado nesta proposta (Microscópio de efeito Túnel)' o Programa de PG

em euímica tambem solicita a construção de um laboratório para acomodar diversos equipamentos multiusuários e

implantar um sistema pu.u t.utu.entode- i"rioror. o Laboratório Institucional de Computação de Alto Desempenho

atenderá áreas que necessitam de um esrorço cornputacional intenso como, por exemplo, computação Gráfica'

/?-b
a

Sigla:
PAINFRAOsTítulo do Projeto:

p;;i;i";; amiliação da Infra-Estrutura de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS

Prazo Execução:
s6 Nhsses

Geral (Objeto da ProPosta):Objetivo

Veterinária e Zootecnia;
fisica e laboratorialda Áreair4plementar e

Medicina - FAM

mAdem inistração ,MestradoeEducação aeMoleculardeboratórioobrasdas La Biologiadoconra clusãoFRACTIN 2007do pade recursosD ção)complementa de Pós-ramanoaCarnes ser Progde mplantadoProcessamentoJ, edude Lam ecnologiaboratórioconstrução
MedicinaculdadeFa demalAni adm CiênciaGradu ação SaúdedaCiênciasd ASrantar infra-estrutuimplaizarn r,E)mode ddosra aatender emandad gruposOdonto la paFaculdade de FAODO),ED logde(Faculdade eSaúdee emPa asrasitáriInfecciosas (PPGDIP)Doeemde duPós'Gra nçasaçãorümagtg6 üo5adosU Progi9pesq lsAnima doModelosdeLaboratóriodooacom construçãota ntro-OesteCe )namento (PPGSDRCODesenvolvi Reg Laboratóriososde parae equ ipamentosFísicos isiçãoaquProcedimentos TerapêuticoseRadde iaLaboratório ções ia earMolecul Parasitol Imunologia., ogdoEstudos Pantade nal, BiologiaBaseiade a/MicologBacteriologi

Metas Físicas:
dento Carneseta Processamedratório eed Laboum TecnologConstru2 ção

4-Construçãoemontage m da câmara de congelamento

13 - Impla ntação da UFMSNet

19 - Construçã o de laboratórios do CPCH

od CIPEBIOed aboratóriosdo untodde blocosorsnferior conjdo20 pavimentoConstrução

Justificativa Resumida :
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8.3 ORçAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Proponente: FUNDAÇÃO Oe APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
(Valores em Rg)

\-

/
al

METAS FINANCEIRAS CONTRAPARTIDA
TOTAL

Código Grupos/Elementos de Despesas RECURSOS
ENANCETROS

RECURSOS NÃO
FINANCEIROS

ã.EEpÉsÀs conRentes 0,00 0r00 0,00

31.OO.OO Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00

31.OO.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal
Civil/tlilitar) 0 00 0,00 0,00

31.0O.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00

33.OO.OO Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

33.OO.14l15 Diárias ( Pessoal Civifltlilitar) 0,00 0,00 0,00

33.OO.30 l{ateria! de Consumo 0,00 0,00 0,00

3s.oo.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00

33,OO.36
Outros serwiços de Terceiros / Pessoa

Física
0r00 0,00 0,00

33.OO.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa
Jurídica

0,00 0,00 0,00

íI fTÂSêlarlç.tls alê I êraêlrÍr§ - Énrses

4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

44.OO.OO Investimentos 0,00 0,00 0,00

44.OO.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00

44.OO.52 -Etrip.-""t"= 
" Material Permanente 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 0,00 0,00 OroO

ãã-útr'TQ--

-_ 

..----{J,{Jt ---4pG
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FINEP PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT.INFRA - PROINFRA - 0112008

FAPEC-MS. UFMS - PAINFRAOS
No Protocol

64

$
8.1. CRONOGRAMA

META rÍStcl: z - o de um Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carnes
Duração
PrêYlsta

Iniclo Fim
rNDrcADoR Ésrco DE ExEcuçÃoATIVIDADES:

1 4obra licitada

2 - Execução da estrutura
1- da obra

5 13estrutura concluída

L4 16obra conctuída3-acabamentoeentrega da obra

L
META mentodaem decâmaraeo m congela4 ontagConstruçã

Duração
Prevista

Inlclo Flin
rNDrcADoR Ésrco oe execuçÃoATIVIDADES:

16 L7estrutura concluída1 - construçã o câmara de congelamento
18 18câmara lnstalada2 - instalação da câmara de elamento

CA: 13 - Implantação da UFMSNeIMETA
Duração
PrevlstarNDrcADoR rÍsrco oe exrcuçÃoATIVIDADES:

1 4dosmentos adde equipamentos1- uisi
5ipamentos instalados2 - Instalaçã o dos equipamentos

META CPCHdoed la9 boratórios1 Construção
Duraçlo
Prevlsta

Inlclo Flm
rNDrcADoR rÍsrco oe rxecuçÃoATIVIDADES:

1 3obra Iicitada1 - Licltação da obra

/

rlm

10
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FINEP PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - O1l2O08

64
No Protocol

FAPEC.MS. UFMS - PAINFRAOS

8.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META rÍstca: rg - o de laboratórios do CPCH
Duração
Prevista

FlmInlclo
INDICADOR FÍSICO DE EXECUçÃO* ,__- ÂTrYrrADEs:

- Execu da estrutura
4 L2estrutura construída
13 16obra concluídamento e entrega da obra3-

META
CIPEBIOdolaboratóriosdentododoisde conjublocosento norinfeod20 pavimConstrução

Duração
Prevista

Iniclo Flm
INDICADOR FÍSICO DE EXECUçÃO

ATIVIDADES:

1 4obra licitada
5 L4concluída
L4 16obra concluída3 - Acabamento e entrega da obra

\-

ü

É
:,

da obra

da estrutura
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ffi cHAMADA púBLrcA Mcr/FrNEp/cr-rnrnA - pRoTNFRA - or/ 2oo8

FAPEC-MS. UFMS - PAINFRAOS
No Protocolo:

il.s{:tit}&i"tBi
!'*9À s ,it* reiss!.

8.3.4 REr-AçÃo oos rrENs soLrcrrADos/FNDcr

33.O : Outras de Tercei Ju

\-

, UFMS
Total

Encargos(R$)
Valor
Unitário(R$)Finalidade Destinação Qtd PeriodoDescrição

38.800,0038.800,000UFMS 1 1

montagem de
uma parte da
estrutura do
Lab.
Tecnologia e
Processamento
de Carnes

krslruçâo rje câtnara
frigorífica para
congelamento de
carcaça e carnes
(3,45mx2,7Omx3,50m)

6.782,006.782,oo1 1 0FAPEC-MS
Despesas Operacionais
e Administrativas de
caráter indivisível (2olo)

24.6y.,OO0 24.6y.,ooFAPEC-MS 1 1
Despesas
operacionais

Despesas Operacionais
e Administrativas de
caráter indivisível (2olo)

26.472,OO26.472,OO1 1 0FAPEC-MS
Despesas Operacionais
e Administrativas de
caráter indivisível (2olo)

IDespesasDespesas Operacionais

operacronars
caráter indivisível (2%)

200,00 14.400,00072 1
implantar a
UFMSNet

UFMSFusões de fibra ótica e
instalação de DIO

118.DO ELEMENTO DE DESPESA:VALOR

ll

lr"rruru, .

loperaoonals

lr"rrur", .

loperaoonats
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ffi
cHAMADA púslrce Mcr/FrNEp/cr-TNFRA - pRoTNFRA - o1l2oo8

FAPEC-MS - UFMS - PAINFRAOS
No Protocolo:

64
.Ér§,r{*ai}t!Ç
*{1y-i :. :+ü Í H?Xt

o

8.3.4 RELAçÃO DOS rrENS SOLTCTTADOS/FNDCT

1: Obras e I

\-

- .,UFMS -

rotal (R$)Qtd.
Valor
Unitário(R$)Finalidade DestinaçãoDescrição

300.300,001 300.300,00UFMSconstruir o Lab. Tecnologia
e Processamento de Carnes

congtrução Laboratório de Tecnologia
e Pr'úGessamento de Carnes,
25o,25m2 para execução deste
subproj

L.232,736,0O1 L.232.736,OOUFMSAbrigar o conjunto de
laboratórios

Construção do Centro de Pesquisas
em Ciências Humanas com 1.435,12
m2 (área dos dois pavimentos).

1.324.000,001.324.000,00UFMS 1

Construir os espaços Para
os laboratórios de
Bioprospecção e
Biomoléculas e de
Biodiversidade - Coleção
Zoológica de Referência

Construção de andares térreos de
dois blocos do CIPEBIO com área de
998,4 m2.

2.857.036,00TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:

I
I

t

L
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FINEP CHAMADA PúBLTCA MCT/FTNEP/CT-TNFRA - PROTNFRA - O1l2008

FAPEC-MS - UFMS. PAINFRAOS
No Protocolo:

64
"*!& *_í:j:i,t: I *rBea{*!atttr&*\S

ENTO3.

8.3.4 RELAçÃo Dos rrENs solrcrrADos/FNDcr

44.OO.52: mento e rial Permanente onal
a-

\-

Total (R$)Qtd
Valor
Unitário
(R$)

DestinaçãoFinalidadeDescrição

110.000,005 22.000,00UFMSImplantar a UFMSNeI
Switft§de núcleo com 24 interfaces
elétricas Ethernet de lGbps e quatro
interfaces óticas

83.600,0016 5.225,00UFMSImplantar a UFMSNeI
Switch de conexão núcleo-borda com
24 interfaces elétricas Ethernet de
lGbps e Quôtro interfaces óti

132.240,0087 1.520,00UFMSImplantar a UFMSNetSwitch de bqld3 com 24 interfaces
elétricas Ethemet de lGbps

29.760,00620 0048UFMSImplantar a UFMSNeI
Pontos de açg5ss
802.11 a/b/g 2.4GHz

(Access points) IEEE

355.600,00VALOR TOTAL Do ELEIIENTO DE DESPESA:

!

\-
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CHAMADA PÚBLICA MCTIFINEP/CT-INFRA. PRO.INFRA - OU2OO8

No Protocolo: 64FAPEC.MS - UFMS - PAINFRAOS

plÍs
At{o H/s Custeio

runçÃo no
PRO'ETO

AREA DE
ESPECIALIZAçAO

PARTICIP. NO
PRO'ETO

8.2. EQUTPE EXECUTORA

No rtrurÁçÃoNOME CPF

Clêncla da
Computação/Alg.
Paralelos e Distr.

I

I

UFMS
i

COORDENADOR 4 24 FNDCTDoutor IME-L P/BRASrV20001 HENRIQUE MONGELLI 52880940125

ATIVIPADE_§;

2 - Construção de um Laboratório dç Tecnologla e Processamento de
1 - licitação da obra
2 - Execução da estrutura
3 - acabamento e entrega da obra

4 - Construção e montagem da câmara de congelamento
1 - construção câmara de congelamento
2 - instalação da câmara de congelamento

13 - Implantação da UFMSNeI
1 - Aquisição de equipamentos
2 - Instalação dos equipamentos

3RASrVr989 Sociolinguistlca e
Dialetolosia UFMS? DERCIR PEDRO DE OLIIÚEIRA 33509930878 Doutor COORDENADOR

GERAL
I 24 FNDCT

de Tecnologia e Processamento de Carne

ra

ATIVI.DA-DE§:

pamentos

2 - Construção de um Labo
1 - licitação da obra
2 - Execução da
3 - acabamento e

4 - Construção e montagem
1 - construção
2 - lnstalação da

13 - Implantação da U
1 - Aquislção de
2 - Instalação dos

da obra

de congelamento

câmara de congelamento
de congelamento

3
i

,Tiro
I

SANTOF
fi

ROSANA CRISTINA ZANELA t0670097870 Doutor USÍ rRASIV1999 Llteraturas de Língua
Portuguesa UFMS

COORDENADOR
DE SUB-
PROJETO

4 24 FNDCT

.rT
I

I

.á

orq,

I

I
I

I

't:



(

4 EURIZE CALDAS PESSANHA 12916030 Doutor US l/L992 Educação 4 24 FNDCTUFMS

Doutor UFP S/Brasil/1996 Nutrição de Ruminantes
COORDENADOR

DE SUB-
PROJETO

4 24 FNDCT5 MARIA DA GRAçA MORAIS t2698L21t49

2 - Construção de um Laboratório de Tecnologla e Processamento de Carne
1 - licitação da obra
2 - Execução da estrutura
3 - acabamento e entrega da obra

ATIVIDADE-S:

t

6 MARIA LÍGIA RODRIGUES MACEDO 22106170300 Doutor UNIFE ;P/BRASrV1993
Ecoftsiologia de

plantas/Mecanismos de
deÍesas

L

UFM$
COORDENADOR

DE SUB-
PRO]ETO

4 24 FNDCT

7 MARIA RITA MARQUES 03351 199805 Doutor UNIFE ;P/BRASrVlees
Bioprospecção de

substâncias ativas de
plantas

UFMS
COORDENADOR

DE SUB.
PROJETO

.+ 24 FNDCT

B RONALDO ALVES FERREIRA 55874274L20 Doutor Purdue U rlversity/EUA/20O6
Redes de Computadores

e Sistemas de
ComputaÇão

UFMS
COORDENADOR

DE SUB.
PROJETO

4 24 FNDCT

13 - Implantação da UFMSNet
1 - Aquisição de eqqipamentos
2 - instalação dos equipamentos

ArIvlç»aqç9,

9 VALDIR SOUZA FERREIRA 02365344836 Doutor UNES 78RASIV1998 EletroquÍmlca UFMS
COORDENADOR

DE SUB-
PROJETO

4 24 FNDCT

10 GILBERTO MAIA ] 2432565L349 Doutor rQsc-t SP/BRASIV1994 EletroquÍmica UFMS PESQUISADOR 4 24 FNDCT

11 TEODORICO ALVES SOBRINHO 20968566634 Doutor Unlverr
Vlço

ldade Federal de
a/BraslU1996

Engenharla de Água e
Solos e Recursos

Hídrlcos
UFMS PESQUISADOR 4 L2 FNDCT

L2 ÂruceLq ANTôNrA s. T. óÉLBEN 450577togL5 Doutor IFSC.L ;P/BRASrU1s92 Biomateriais UFMS PESQUISADOR 4 24 FNDCT

13 PAULO RICARDO DA SI
"#

ROSA 29592658072 Doutor UFR( fS/Brasll/1993
Anállse e

Desenvolvlmento de
Materiais

UFMS PESQUISADOR 4 24 FNDCT

a

.-<

DE SUB.
PRO]ETO

UFMS



((

t4 MARCELO HENRIQUES DE CARVALHO 30925380 130 Doutor UNIC Teoria da Computáção199ó UFMS
COORDENADOR

DE SUB.
PRO]ETO

4 24 FNDC-T

13 - Implantação da UFMSNet
1 - Aquisição de equipamentos
2ft Instalação dos equipamentos

ATIVIDÂD_E.-S

'r
I

\,

i*
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I
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(Valores em R$)
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8.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

4 ,:

,'t

DE TRABALHO

FrNEP/CT-TNFRA - PROTNFRA - O1I2OO8CHAMADA PÚBLICA

N" Protocolo: 64
FAPEC.MS . UFMS . PAINFRAO8

8.3.3. ORçAMENTO

PARCELAS (MMETAS FINANCEIRAS TOTAL. (13)2a (7)la (1)Códi9o Grupos/Elementos de Despesas
1 18.568,0040.000,0040.000,0038.568,003. DESPESAS CORRENTES

0,000,000,00 0,00Pessoal e Encargos Sociais31.OO.OO

0,000,000,00 000,Vencimentos e Vantagens Fixas
( Pessoal Civil/ M ilitar)31.O0.11/ 12

0,000,000,00 0,00Obrigações Patronais31.O0.13
1 18.568,0040.000,0040.000,0038,568,0033.O0.OO Outras Despesas Correntes

0,000,000,00 0,00Diárias (Pessoal Civil/ Militar)33.OO.14l1s
0,0 00,0 00,000,00Material de Consumo33.OO.30
0,000,000,000,00Passagens e DesPesas com Locomoção33.OO.33

0,000,000,000,00iços de Terceiros / Pessoa
Física

Outros serv
33.OO.36

40.000,00 118.568,0038.568,00 40.000,0033.OO.39
Outros serviços de Terceiro§ / Pessoa

Jurídlca
0,00 0,000,000,00Serviços de Terceiros - Bolsas33.90.18

857.036,00 3.212.636,001.200.000,001.1 55.60o,oo4. DESPESAS DE CAPITAL
857.0 36,0 0 3.2 1 2,63 6, U 055.600,00 1.200,00 0,00144.O0,O0 Investimentos
857,036,0 0 2.857.036,0 000,000,00 1.000.000,001.(Obras e Instalações44.OO.51

355.600,000,0055.6oo,oo 200.000,0044.OO.52 Equipamentos e Material Permanente
897.036,00 3.331.204,0O94,168,00 1.240.000,001TOTAL.GERAL

,18v \r,
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cr.fpã ói S* Fons@ Maros C@Íd@dor Subíiuo d' Op@Çào

ão, Éo1.,o. de Pesquis ' Pclo bmfciário o próprio

F-s&ie: PriúaiÍo ]em Adlnvo ao Tmo de Conc6são c AceiBçào
í'i-*;^ rii""*;. r Pesursa Fimado m 11i022008 ' Con-

*aáii cltpo - Bcncficiário: MÀRclo (LEBER DE MEDEIRoS
õõpifu. p.o'*o, 486114t01'7 - Objaivo: Promgaç:9 99-T-c-qno
ã. ó*Ã.ao. àté lotl2l2olo - Dab Dâ Fimaun: 2y142o09 -

iirr"lir*, ,it" cltpq, Gl BÊ FoÉca Malos C@ÍdenadoÍ subs-

iti"ãi:oe'"t ça. doi Proj.ros dc Pcquis - Pclo beneficiário o

pr@o.

Efftic: s€mdo Temo Aditivo ao Tmo de Conc6sâo c Accibção
ã'láo túrnoiro I Pcsqu:s4 Fimado m ll/012008 - Co!-

Ja*i., Orpq - Btrficiário: AI-E)(ANDRE ROSSI Proeo:
ãliÉúl-i - obietirc: PronogaÉo do Tcmo dc c@cssáo' aré

iircraoll - pau pa Fimam:0trc1f20l0 - siSBràios: pelo

iíó". Gii a* Fons@ Mâtos C@Ídmador subsiuo dc opmção
d* p'-j.,o. de Pcsquis ' Pêlo bm.frciáÍio o pDptio'

lisD6Ê: Primeim Telm Âdrrivo ao Tm de Conc6são e AceiBção-li'l*io 
fin-c.i,o a PaQuisa Fimado m ll/0)2008 ' CoM-';;;;1cNp" 

- Bmerrciário iosÉ nouuet-oo DE sousA LIM-A'

nÃto, aislzzol-s - objesvo: PrcBoeEção do Tmo de Con-

;úo- dé I lioaDo I o ' DahDa Fiffi@ 191122009 - SiSra!án6:
i.L cllpo. Clf S- FGcca Mal6 C@Íd@adoÍ SubsiMo dc Ope-

irça rlm i\ojcros dc Psquisa' - Pclo beucficiátio o Póprio

Fs&i.: Primeirc Temo Âdirivo eo Tmo de Conc6sào ' Áceitâção

d.'^r;iúmeiro a Prcjero dc P6quiq Fimado fr ll/01/2008 -

CooccdêDtc: Cmelho Nacional dc Dcsvolumcn@ Lldlllco e

T;;úd" - cNPq - Bmefic;rlrio: 
^IIX^NDRE 

ROSSI CPF:

195.027:868-90 - Proceo: 4?4o4Ei/07'l - Objetivo: Coffiirui.o ob-

;.. á. *i-,. temo rdirivo. â m&oç' d' IÀíisição dc vinolo
íúiàile-p'+r,i.io c dc ExdÉo do ProjcP: +-Univ6i*de
i.*á-ã* ü"É do Jcquitiúorüâ ' 

Mwi 'UFVJM pm Uni-

vã'a.ae i.a.nf do Triânpulo MiDcirc - UFTM' pffi dã c{tir-
: nuidad€ ao d.sovoh'i@lo do pÍojao iltiolado: "DcEFtâção hlc-

. Ermimie e Forelerquinica di Átibióti@s @ AgE'' - Dab dã

iiÀrú: I rtlaoos:sisaotni!JE!s.-(fEg-!!LEE1!!!:eJq
úaroiCútacnaao sub$iuo dc OPc6Éo dos PrcjêtG dc Pcsqurs§

Eeeie: Pmcirc Tmo Aditivo ao Tmo de Conccssào e AcerBçâo

de Aeio Fin@ire a Pcquisâ, Fimado m 281121200'1 - Coe'

ccdcnic: CNPq - B@cficiário: PAULO SALVADORETn. Püesso'
415o64107=8 - Obierivo: Prcfioeiçâo do Tmo dc Conc6sâo aE

:8/012010 - Daú Dr Fi@mt ztlll/2oíl4 - SiFa!ários: pclo

CNlo- G] BE F@ MdG C@tdeDâdoÍ Subíiruro de OP@ção

aos Éojc dc Pcsqri* - PÊlo baeficiário o Póprio.

Es@i.: PriEirc Tm Aditivo ao Tmo de Conessão ' 
AcciEçào

d.' Àmio FiDúeim a Paquis" Fimado em 24112n001 - cú'
cedcoie: CNPo - Bacficiário: CIÁUDIONOR GOMES BEZERXÂ
PÍocN: 482312/07-5 - Objdirc: PromgaFo do Tmo d. CoD-

ccssâo, dé 231042010 - DsE De FimaNm: 23/122009 - Si8roÉnos:

oelo CNPo. Gil Bro F@ MatG Coord.nadoÍ SúÍiMo dÊ OPe-

Lçeo do itojao d. P6quis ' Pclo bcneficiáío o próprio'

Esoécie: Princirc Tm 
^ditiw 

ú Tmo dc ConcÃsào dc APoio

Finan*irc a Proiao Fimdo 6 2ZIZ2o0S CONCEDENTE: CNPq'

BENEFICIÁNó: Lebcl ctisina Riceel. PRocESso: 57.72322008 -

8 OBJETTVO: "MüeF dc Iriuição dc \rrndlo FwioDâyEú-
DÍ.!aúb . & Er.o4ao'do Prie Cimtifco c T.@lógio rlo Co-
lo\Jnivcitirio FEEVALE pÍ. Uaivcidade Fcdcnl do Paná -

óere br 
'nnuertnú 

0j/ot/2010. slcNATÁruos: pclo cNPq'
Gil Bro Forrso Mabsrc@Ídcnador dc OpêBção dos Prognru
Especiais - ob*iuo, Pclo bctcficiário o próprio.

Esúcie: Primirc Tm Aditivo e Tcmo de Con6ào d€ Aporo Fi-

nmeim a Preio dc Pcoisr frrudo m I2v!?/2008. CONCmEN'
TE: CNPo. nÊtmCúfÚO: Arnddo Màmio Rmâlbo PEq PRo-

CESSO: 57.4442200t - I OBJETNO: "PÍwoSaç5o do P'"@ dc u-
earcis aÉ l7112/2010. - DÂTA DA FIRMÂruRA: 1542?009. SIG-

ietÁfloS: rl" CNPq. Gil Bro Fosq MarG.Cúddâdú dc oPÊ

nção dG ilogeDd Esiriú - $üsituto, Pelo bmeficiáÍio o ptóprio'

EsÍÉcic: §e8udo Têmo Aditivo ao Tcmo de CoDc6§âo e Âcciqçio
d. Apoio Financeirc a PÍojcto de Pcsquüa. frmado m 08/03f2007.

CONCEDENTEi CNPq. BENEFICIARIO: MiÊlcl otáüo Beto
Cmpclo de Mêlo, PROCES§O: 55.46562006 - 0 OBIETÍVO: "hq-
rogação do p@o dc ügàcia até 3lll2â0l0. ' DATA DÂ FIR-
MÂTURÂ: 18/12/2009 . SIGNATÂRIOS: pclo CNPq Gil Bw Fo
scca MatoVCmrdoador d. OPcÉçâo d6 Progffi Espei.is -
subsioto- Pelo bacficiário o púprio

Epeic: PriíEirc T@o Aditivo eo Tm dr conc§o dc Apoio Fi-
moeúo a Prcj.ro Asiüdo Él@dmoE .o, 21rc1,/2008. CONCE-
DENTE: CNPq. BENEBCIÂRIO: Edüardo Tilc CGu, PROCE§

SO: 55.07272007 - 8 OBJETryO: "Prm8aÉo do pm dc úgércia
aré 3o/lZ20lo. - DATA DA FIRMÂrUn : 15r2n009. SIGNÁtr^-
RJOS: pclo CNPq. Gil B@ FoM Md6rcGdcÉdú dc Opcndo
d6 ProS@ Es?.ciais - $bsiüto, Pclo bcneficiàÍb o P.@-

Esrócic: PNMEIRO Tmo Adilivo âo Tclm de CoDc§são ê Acei'
uçao d. lpoio ao FinãDôammto dc Prejdo Cidift. . T.@
lógico, Firrado 6 lll12,2007 CONCEDENTE: Coelho Nâcioml
diDaovoluilMto Cimrifrco c Tmológio; BENEFTCÁRIo ,OSE

DANIEL FICUEROÀ MLLÀR preco: 49069í2006-6 objcto:
ProroSação d. p@o d. ügência paE X/0420t0 d.a 6mdà @
2210112010 §EDâüá[io: Gl Bro F()Ée Matos Cordcnado ota-
úoro de opdçào dos prcjct6 dc Pcsgü*

RETmC.{çÕES\.,
No ExEto do Tcmo Aditivo do EdiEI

no DOU dc 26/01,2010. Pá8. tr." 26. s.ção 3,

Meia da Silva Lid o[dc s lê: Fimm: I

FimaM: 27ll l/2009.

08â00?, publiado
B@6ciáÍio: TÂtrie

09/12/2009, lci.*:

No ExEto do Tcl@ de coÉsso. püblirdo ú Di&io
Ofrcial dâ UDião dc: 02.02.2010. §.ç:o 3. págiE & rcfcl@ ro
Bmcfici&io: Fabisa Michclsm d€ .Ardradc, Prw 476042/2007-

0. ondc * lê: Preso: 48.3044/2007-5 - Lê*: Pr6o:
476M2n007-0.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
Espécic: Primcio T.ffi Aditivo e Têmo dc CoDe§§ão dc APoio

fimado m

- Pclo bmeficiârio o PrcPrio.

Esnécie: Primelrc Tem Àdir,vo @ Tmo dc Concessão c Àc€iução

ai'epoio f 1"".*i- a Prcjcro de Paqui* Fimado cm 26/l l'2009 --c"i"àãrc, 
Corelho }iacional dc'Dcsvolvimmo Ciotifico c

r*tJà"iio - CNPo - BocficiáÍio: ROSELET FÂCHINETTO CPF:

iõÁjlg:,oos - Pràceo: a7ll65/09-0 - objdivo: coNirui o ou
ieto do DÍesmrc kmo aditivo- a mudeçi dc lNiNição d' vinculo
f*"ionlvE-o..n.ti.io . dc Ex@éo do Prcjcto: dc Univmidadc
dc Cru AIE i uiOCRUZ pam Univmkledc Fcdcnl d€ Sãôu Mdia
- úiú- o* da conúuidadc D dcsvolvimõto do prcjdo i!-
rit'úJu. i'Éf.ru ,tu F6v.íâÍol solfr r Disincsio Orofrcial Âguda e

lio^á tra*d" por Fhícnaina m n rG.". ' Dab ü Firruatüã:
õiÀúú - s'p',,""o: pêlo LNPq. Gil Bru Fome Matus G'
orú"dor Subniilo dc ópmçao dir Proido dc Psquis - Pclo

brcficiário o póptio.

Fsécic: Primerrc Ttlm AdÚ!o ro Tmo d€ Concdsáo c Aceibçâo
d.'aDôiô Finbce;ro r Pêsoure Fimdo m 29r'012008 - Con-

edcJtc: CNPo - Benc6oário RODRICO PIRES DO NASCIMEN-
TO- Pmesso: 474102/07{-Obicrivo: Prcrogeçào do Tcmo de

Concesào- âk 06ilor0l0-D8Ds FimaM: t8/01r2010 - Si8-

nauirim: oelo CNPo. Gü B@ Foúc6 Mat6 C@ÍdmâdoÍ SubíMo
;a Ç"íçao à* É'"já* dr Pcquis - Pelô bmcficiàrio o pÍG
pÍio.

EsD6i€: Prime,rc lcmo Adilrvo ao T.tm de Concdsão ' Aceitação
dc'ÂDoio Financrrro ! P.sauis4 Fimado m 26112t2001 ' Con-

edmic: CN?q - Bencficiáoo PEDRO RoBERTO JACOBI' PÍÊ
ese: 4?49E0ib?-j1 -Objerivo Porc86Éo do Tcmo dÊ concessáo.
Até 261052010 - DaB Da Fimam: 2yl2nco9 - SigDatànos' Pelo
CNPo- Gil Bro Fons4 Malos Cordenador SubsNlo dc Opdaçào
dos Éojctos de Pcsquis - Pelo boeficifuio o próprio.

Esoerc: Primcrrc Tem Adiltvo ao Tclm d. Conc§sào c Àcêilação
d.'Aooio Financerro a Pesoursa Fimado m 2il12n007 ' Con'
cedmic: cNPq - Bmeficiàrià. CLAUDIO SErV'ERO LOMBARDO
DE BARROS. Procs§o:4?87?9/07{ - Objaivo: Ptorogaçào do

Tcmo dc Coúccssào, âtó 15/062010 - DaE Dâ fimam:
23ll2J1OO9 - simadric: Delo CNPq Gil B@ Foúecâ Malos Co-
ordmador Subsíruro dc ócmçao dós hojcros dc P6qurs6 - Pelo

bcDefciário o prcprio.

vein Rck Juic, 5 OBJETIVO: "Prcr-

rogação do prao dc
N(ATUR{: l8/1212009

3tnv20to. - DATÂ DA FIR-
pelo CNPq, Cil B@ Fon-

seca Marer€ordodo tlc Opcnção dos ProEFf,e
subíiüq Pclo bdcfici:irio o PrcPrio.

ES*CiC: FNDCT . CHÂMÂDÁ PÚBLICA MCTFDTE/CT'DIFRA
- PROÍNFR^ - OIEOO8; Rcí 0382/09: Dau d. A§inalE
l5/ol/2010; Pan6: FirúciadoÉ dc Emdc e ProjG - FINEP;

CNPJ n. ' 33.749.086/000I-09 . FUNDAÇÀO DE APOIO Â PES-

QUISA- ÂO ENSINO E Á CULTURÁ - FÀPEC ' MS; c}'IP, L'
15.513.690/000l-50; Objro: "Projdo de ÀÍpliaÉo dr IEfi'.-Esh-
M de Pcsquisa e Pós4nduação da UIMS"; Valon Rt
3.131.204,00, Àisin dc 

"o 
CoDvenmlc-poÍ ncio dÊ ryon. ditdo'

ou@s âpoícs: RS ?99.129.44. por panc do loldoidt Exdd
sob a iom dc urÉôj úo fimc.iros; Noa dc Eqcüo:
20l0NEflx[51; Pm8Éma dc TÉbalho: 4886; Nall@ da DcsPé':
JJ.5o; Ironr.: lntÍâcffi (0172024304); Proo th vlgâ8:ir . Lsê
cuçâo Fisie r Financira.lo Pmjdo: at.r]!i{m[ c *is rc)
m6cs. a pdiÍ da dâb de csimm do coívàro: PÍdrçio d. CoÊ
rõ FiDâl: até 60 di4 coDbdos dâ data do rêmino da ügÊrü ou do

ültimo paSmnto êfeMdo. oofom. previso na Pmia Inmi_
nisrdial u" 127 de 2008.

ESOéCiC: C}IÀMÂDA PÚBLICA MCT/FINLP ' CT'ENERG -

rNgncn erÉrmce - ol/2009. RcÍ 2027/09, D.u & AsbEM:
l4/Ol/2OlO; Pan6: FiDanciâdoÉ de Essdos e PÍojd6 - FINEP;

CNPJ L ' 33.?49:086/000I-09 e FudãÉo dc Apoio i Uaiv6idâdc
do R;o Gmdc - FAIJRG: CNPJ n.'03.a83'912,0001-50; Obiro:
-Siícm Âvúçado dc SuPcryisão, Inspcção e Dieglicico dc Sis
tmas Eléúcoi: GeBÉo, TÉsissão e Dissibuiçio"; rr'ald R$

?5).468í9. scndo RJ 683.300.@ dcÍiDados ao C@v.m& por Nro
de âpoíe diÍêto ê RJ ó8.168,49 d6tirâdo a bols CNPq OUG
Apone: R! 27O.OOO,OO por paíe do ConvmcnE eb . f@ d'
,e;6os não financeircs; Nou de Eúpeúo: 2010NE000058; F@k:
Enogia (01720243oa)r Éroo de Mgéncia e Ex{uÉo Fisil e F1-

n"nJio do Prcjoo: aré 36 (úiDra c scis) mesr, a P(tí dâ &E dc

6simm do convàio; hdaçâo de Conus Fin.l: .ú 60 diÀ @c
tâd6 da daE do rmiro da \igmciâ.

Eç«iais -

E$dÊ: PÍimcirc Tcm Aditiw e Tmo d. Con6âo de Apoio Fts

nmeim a Prckro Âsiudo B@nic.lmÍe ei!' 16,/12,2008- CONCE'

DEI.IrE: CNPq. BENEnCtÀruO: Allsa C*o Borgc. PROCES-

so s?Jolzzli,8 - o OBJETIVO: 'homgaçào do Ptãa dc ütocia
at. 28r'02I2010. - DATÂ D^ FnMÂrUR.A: 20 12009 . SIGNÀTÂ-
Rlos Éh C.NPq, Gil BE F@ MotoJcoordmdoÍ de Opmçào

aos Pmgnm Eç*üis . $b§dm. P.lo bmcficiário o púpiu

EsDécic: Priffiirc Tm Aditivo !o Tmo de Con6ào r AeibÉo
dê'Amio FisúciD r Prcim dc PsquisÀ fimado m 1711,1008

CoN'CEDENTE: cNPq. BiNEFICúRjo: João Arrónio Pegc lleo'
rioue. PROCESSO: 5i.06192m7 - O OBJETIVO: "PrcrogôÉo do

nroo dc üsàci!.É l?,O6f2010. - DATA DÂ FIRMATURA
irrrtaoog.-slcWerÁRIOS: pclo CNPq. Gil BE Fons6a Ma'

los/C@Ídcnâd6 d€ Op@Éo d,o§ hognmr Epcciais - §ub$ioro,

Peto bcneficiárü o ptóprio.

Emécic: Sceudo Tm Aditirc ro Tmo de Concssâo e AeibÉo
dc'AEio F-inaGiD . PDjío d. Pcquia hmado o 0l/O4n007'
CO\I'CEDENTE: CMq. BENEFICIAXIO: Joé Genldo de Vscon-

celos Bafuúy, PROCESSO: 55.5316/2006 - 8 OBJETIVO: "Po-
rogação tlo pt@ ac vige[cia dé 04/04/2010 - DÂTÂ DA FIR-

M-AruRÁi lUl2/2m9 . SIGNATÀIUOS: pelo CNPq. GiI B@ Foü-

seca Matcy'Cordeudq dc Opaafo dos PÍoEFmõ Espêciais -
substiuo. Pclo b*frciáriô o PÍúpÍio.

Espécic: Scgudo Tm Aditivo rc Tcmo dc Concessão t A@iBção
dc ÂDio Fi@eirc s PDjtu dc P6quisÀ fimado m 08/01n007-

CON-CEDENIT: cNPq. BÉNEncIr'Rro: Ab€lúdo Alrônio dt As'

ução Mmegro, FROCESSO: 55.53991200ó - 0 OBJETTVO:
''Proruaclo do @ dê üsêmil.té 04/04,'2010 - DATA DA FIR-
MATUiÀ: ll/liao09 . SIdNATÀilos. pelo cNPq. Gi) Bru FoD-

scca Metc/Cordodor d. OFÉÉo dos ProenlM Espcciais -
substiuo, Pclo bcncficúrio o pôgdo

L

Es docheillo pod. st venÍlcldo no endeÉço eleúónico http:"\\§u ir'gor''brrauoticidadc hurJ'

pelo codigo 0003201 00203000(J,

Docummto csinado diirulmente confomc MP n! 2.:00'2 d. 141082001' qe iníisi i
lDfrâemua dc Chavcs Públicas BÉilcin - ICP-BEsil'

I
I
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PORTARIA Nº 1.137, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.

O  REITOR  DA  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que 
consta do processo nº 23104.010298/2009-40, resolve:

Designar o servidor Antônio Conceição Paranhos Filho, matrícula Siape 
nº 23279324, como gestor do Acordo de Cooperação nº 50/2010, celebrado entre a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, a Financiadora de 
Estudos e Projetos – FINEP e a Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura  
- FAPEC, em substituição ao servidor Valdir Souza Ferreira.

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

REITORIA – RTR
 Cidade Universitária, s/n°   

Fone: (067) 3345-7010/7985/7982
79070-900 Campo Grande - MS 

Site: http://www.ufms.br * E-mail: reitoria@ufms.br

26/09/2017

BS N° 6635
Pg. 125
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\tNovAÇÂo PARA O BRASIL

FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP

INSTRU M ENTO CONTRATUAL
N.o

0l 10 001 3 01
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Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 20 t3

Ao senlror
Secretario Executivo
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao En'dintr e a Cultura - FAPEC-MS
Rua 9 de julho, 1922 - Vila lpiranga
79.081-050 - Canrpo Crande - MS

&f,ffiffirp$
Ternro Aditivo ao

Accrdo ri+ üooporação hn

EE

Prezados Senhores,

Considerando o vencimento dos prazos do Convênio acima identificado, a FINEP, por

nreio desta Carta Aditiva, prorroga os prazos de Execução Física e Financeira e de Prestação de

Contas Final, fixando os mesmos em l5l1l20l5 e 161312015, respectivamente.

Esclarecemos que esta Carta tem validade de Aditivo ao Convênio, formando esta,

juntamente com aquele, um itnico e indivisivel instrumento.

Solicitarnos, ainda" que seja dada ciência do teor desta comunicação ao executor.

Por fim, informamos que o presente iustrumento foi publicado no Diário Oficial da Uuião
no 6, de 0910112013, Seção 3, página 15, acessíúel no endereço www.in.gov.br.

Atenciosamente,

/* Nt'
Terésa Robicheíz de Carvalho

Chefe do Departamento de Convênios
e Consultoria Jurídica - DCCJ

Maria Isabel de C Araujo - Advogado(a) responsável - Tel:2555-0617
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I.f Íi, quaÍtn-tclm, 9 ílcJ.líotro rlc 2013 Diário Oficial da União - scç6o 3 lssN t677-iü69 l5 #
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO No 009, de 2L de janeiro de 2013

/'
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.o 050/2010-UFt\4S, processo n.o 23104.0tOzgAt2OOg-
40, celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, a Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC e esta Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul - UFMS, Objeto: Prorrogar os prazos de execução Íísica e financeira e de
prestação de contas final, fixando os mesmos em l-5-01-201-5 e 16-03-15, respectivamente.
Data de assinatura: 08/0L/2013.

Divisão de Convênios e Registro de Contratos - DICC/CRI/PROPLAN
Cidade Universitária s/n - Caixa Postal 549

Fones: (67) 3345-7288 e 3345-7442
79070-900 - Campo Grande/MS

dicc.oroplan@uÍms.br
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AcorJo cio Cooperaçâ aN'fádle.l9

& 60vÉFâto f EDsÊÂL

,trú?À.Çeô f ,r{5ÇiJt§Â

Ministério da
Ciênsia, Tecnologia

e lnovação

Rio de Janeiro, 3 1 de Janeiro de 2014.
Ao Seúor
Dirigente
Fundação de Apoio à Pesquis4 ao Ensino e a Cultura - FAPEC-MS
Rua 9 )g Jnlho, 1922 - Vila lpiranga
79.08i-050 - Campo Grande - MS

PAÍS RICO É PAÍ§ §EH POêE€ZA

Referência: 0382109

\-

Prezados Seúores,

Considerando o vencimento dos prazos do Convênio acima identificado, a FINEP, poÊ

\-

meio desta Cartâ Aditiv4 prorroga os prazos de Execução Física e Financeira e de Prestação de

Contas Final, fixando os mesmos em 15f112016 e 131912016, respectivamente.
Esclarecemos que esta C'arta tem validade de Aditivo ao Convênio, formando esta,

juntamente com aquele, um único e indivisível instrumento-
Solicitamos, aind4 que seja dada ciência do teor desta comunicagão ao executor.
Por fim, informamos que o presente insEumento foi publicado no Diário Oficial da

n" 25, de 0510212014, Seção 3, página 10, acessível no endereço www.in-gov.br.
UruAO],

+
E3t
ã-s\g

=úr=O\^(]aO§Í§
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§lgnsi65amente-É*N
Teresa Robichéz de Carvalho

Chefe da Assessoria Jurídica da Diretoria de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico- AJCT

Maria lsabelAraújo - Advogada Responsável - Tel:2555-0617
Luiz Gustavo - Estagiário AJCT

FTNANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP

INSTRUMENTO CONTRATUAL
N.o

01 lo lloo13 EI
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Serviço Público Federal
Ministério da Educaçáo

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO No 007, de 20 de março de2OL4

Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação n.o 050/2010-UFMS, processo n.o

23104.0LO29812OO9-40, celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, a
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC e esta Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Objeto: Prorrogar os prazos de

execução física e financeira e de prestação de contas final, Íixando os mesmos em 15-07-

2016 e*13-09-16, respectivamente. Data de assinatura: 3LlOLl20L4.

Divisão de Convênios e Registro de Contratos - DICC/CRUPROPLAN
Cidade Universitária s/n - Caixa Postal 549

Fones: (67) 3345-7288 e3345-7442
79070-900 - Campo Grande/MS

dicc.proolan@ufms.br



-aFEU E 00104 §
.u,tt

Finep

Rio de Janeiro, 2810112016.

À
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC * MS
Rua 9 de Julho, n" 7922 - Vila Ipiranga
CEP: 79.081-050 - Campo Grande - MS

GOVERNO FEDERAL

a
.t

P ÍRIÀ EDUCAOORÀ

Referência: 0382109.

FiNANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP

INSTRUMENTO CONTRATUAI CODIGO
N.o

Ministério da
Ciêncla, Tecnologia

e lnovação
.:qi,:ÂÇ.4Õ t ?tÍtui5À

i Mbrmffiffi
\-

..r?.1..'tor,',ro Actriir t: ;rr: itirrrjü iie

Cou;;ereçáo n.o ...fl . .. l"?9..\9-.

Prezados Seúores,

Considerando o iminente vencimento dos prazos do Convênio acima identiÍicado, a

FINEP, por meio desta Carta Aditiva, proroga os prazos de Execução Física e Financeira e de

Prestação de Contas Final, fixando os mesmos em!§!-7!?017 el3l!!!pl7rrespectivamente.

Esclarecemos que esta Carta tem validade de Aditivo ao Convênio, formando esta,

juntamente com aquele, um único e indivisível instrumento.

Solicitamos, ainda, que seja dada ciência do teor desta comunicação ao executor,

Por fim, informamos que o presente instrumento foi publicado no Diario Oficial da União

no 20. de 29 de Janeiro de2016, Seção 3, página 9, acessível no endereço www.in.eov.br.

Atenciosamente,

-+.-+.-+
de

Gerente da Assessoria Jurídica da Diretoria
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - AJCT

Bianca Faria Ferreia - Estagiária AJCT

\-
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO N'04, de 12 de fevereiro de 2016.

Terceiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Í1.o 50/2010-UFMS, processo n.o

23104.01029812009-40. Partícipes: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep (Concedente),
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec/MS (Convenente) e Fundação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (Executor). Objeto: prolrogar os prazos

de Execução Física e Financeira e de Prestação de Contas Final, fixando os mesmos em

l5/712017 e 131912017, respectivamente. Data de Assinatura: 2810112016. Data de publicação
no DOU: 2910112016.

Nome da Unidade
Cidade Universitária - Bloco XX - Caixa Postal 549

Fone: 67-3345-XXXX - Fax: 67-3345-XXXX

79070-900 - Campo Grande - MS
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Referência: 0382/09 _

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2018.

Ao Senhor

Dirigente
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA — FAPEC—MS

RUA 9 DE JULHO, 1922 - VILA IPIRANGA

CEP: 79.081—050 — CAMPO GRANDE - MS
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Prezados Senhores,

Considerando o iminente vencimento dos prazos do Convênio acima identificado, a

FINEP, por meio desta Carta Aditiva, prorroga os prazos de Execução Física e Financeira e de

Prestação de Contas Final, fixando os mesmos em 15/5/2019 e 14/7/2019, respectivamente.

Esclarecemos que esta Carta tem validade de Aditivo ao Convênio formando esta,

juntamente com aquele, um único e indivisível instrumento.

Solicitamos, ainda, que seja dada ciência do teor desta comunicação ao executor.

Por fim, informamos que o presente instrumento foi publicado no Diário Oficial da União nº

86, de 07/05/2018, Seção 3, página 11, acessível no endereço www.in.gov.br.

Atenciosamente,

Bruno Mattos'de %igueiredo

Gerente da Assessoria Juridica da Diretoria

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — AJCT

Roberta Machado —- Estagiária AJCT



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO Nº 12, de 31 de julho de 2018.

Quinto  Termo  Aditivo  ao  Acordo  de  Cooperação  nº  50/2010-UFMS,  processo  nº
23104.010298/2009-40. Partícipes: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep (Concedente),
Fundação de Apoio à  Pesquisa,  ao Ensino e à Cultura -  Fapec (Convenente)  e Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (Executor). Objeto: prorrogar os prazos
de Execução Física e  Financeira  e de Prestação de Contas Final,  fixando os mesmos em
15/5/2019 e 14/7/2019, respectivamente. Data de Assinatura: 04/05/2018. Data de publicação
no DOU: 07/05/2018. 

Agência de Desenvolvimento, de Inovação e de Relações Internacionais – AGINOVA/RTR
Cidade Universitária s/nº Bairro Universitário

Fone: 67-3345-7288 / 3345-7442
79070-900 – Campo Grande – MS

01/08/2018
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DIRETORIA REGIONAL EM SERGIPE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Adesão Nº. 02/2017- formalizar
a PRORROGAÇÃO do referido Termo de Adesão. Objeto: ADESÃO
AO CONTRATO DE CONCESSÃO SOB O N° 91/99, PARA
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FIRMADO ENTRE A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL E A COMPANHIA SUL
SERGIPANA DE ENERGIA ELÉTRICA - SULGIPE, PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DOS CORREIOS,
LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS NA REGIÃO CENTRO SUL
DO ESTADO DE SERGIPE: ARAUÁ, BOQUIM, CRISTINÁPOLIS,
ESTÂNCIA, INDIAROBA, ITABAIANINHA, PEDRINHAS,
RIACHÃO DO DANTAS, SANTA LUZIA DO LTANHY, TOBIAS
BARRETO, TOMAR DO GERÚ E UMBAÚBA. Contratante:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Contratada: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE.
Vigência com início em 04/05/2018 e término em 04/05/2019. Data
da assinatura do contrato: 05/04/2018, Contas Orçamentárias
70011.44403.090000 e 70011.44407.010000.
Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Adesão Nº. 02/2015 - formalizar
a PRORROGAÇÃO do referido Termo de Adesão. Objeto: ADESÃO
AO DECRETO ESTADUAL N° 27.565 DE 21/12/2010, QUE
REGULAMENTA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
ESGOTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA AS UNIDADES DA
DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE, RELACIONADAS NO
ANEXO 1 DO REFERIDO TERMO, CONFORME AS
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA
LEGISLAÇÃO VIGENTE, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N°. 4/2015 Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. Contratada: COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. Vigência com início em
06/05/2018 e término em 06/05/2019. Data da assinatura do contrato:
05/04/2018, Contas Orçamentárias 70011.44403.090000.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 -
INSTITUTOS DE PESQUISA DO MCTI. Ref. 0305/16; Data da
Assinatura: 11/04/2018; Partes: Concedente: Financiadora de Estudos
e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09; Convenente:
FUNDAÇÃO DE APOIO À CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO - FACTI; CNPJ nº 02.939.127/0001-04;
Executor: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER, CNPJ nº 04.822.500/0001-60; Objeto:
"Equipamentos multiusuários para TI aplicada à saúde"; Valor total:
até R$ até R$ 7.821.467,08 (sete milhões, oitocentos e vinte e um
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) destinados ao
Convenente por meio de aporte direto; Nota de Empenho:
2018NE000133; Fonte: Ações Transversais; Prazo de Vigência e
Execução Física e Financeira do Projeto: até 60 (sessenta) meses, a
partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final:
até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 -
INSTITUTOS DE PESQUISA DO MCTI. Ref. 0307/16; Data da
Assinatura: 19/03/2018; Partes: Concedente: Financiadora de Estudos
e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09; Convenente:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA; CNPJ nº
18.720.938/0001-41; Executor: MUSEU PARAENSE EMÍLIO
GOELDI, CNPJ nº 04.108.782/0001-38; Objeto: "Parque Analítico do
MPEG: análise das transformações da Amazônia e seus reflexos na
sociobiodiversidade e na paisagem"; Valor total: até R$ até R$
9.464.566,00 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e seis reais) destinados ao Convenente por meio
de aporte direto; Nota de Empenho: 2018NE000204 e
2018NE000205; Fonte: Ações Transversais; Prazo de Vigência e
Execução Física e Financeira do Projeto: até 60 (sessenta) meses, a
partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final:
até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.12.0052.03; Data de Assinatura:
04/05/2018; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Parque de Alta Tecnologia
São Carlos - PARQTEC, CNPJ nº 52.380.169/0001-18; Objeto:
Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 02/06/2019; Prazo de
Prestação de Contas: 01/08/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.16.0047.01; Data de Assinatura:
04/05/2018; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e União Brasileira de Educação e
Assistência - UBEA, CNPJ nº 88.630.413/0001-09; Objeto:
Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 26/09/2019; Prazo de
Prestação de Contas: 25/11/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 04.15.0038.02; Data de Assinatura:
04/05/2018; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP, CNPJ nº 02.313.673/0001-27;
Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 06/11/2020;
Prazo de Prestação de Contas: 05/01/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.14.0133.03; Data de Assinatura:
04/05/2018; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA, CNPJ nº 13.069.489/0001-08; Objeto:
Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 12/11/2018; Prazo de
Prestação de Contas: 11/01/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.14.0124.02; Data de Assinatura:
04/05/2018; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e FUNDAÇÃO CENTRO DE
ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI,
CNPJ nº 04.153.540/0001-66; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo
de Utilização: 8/11/2018; Prazo de Prestação de Contas: 7/1/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0013.05; Data de Assinatura:
04/05/2018; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC-MS, CNPJ nº
15.513.690/0001-50; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de
Utilização: 15/5/2019; Prazo de Prestação de Contas: 14/7/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

A Pregoeira torna público que, em 05 de maio de 2018, o
Superintendente da Área Logística da Finep homologou os
procedimentos da licitação cujo objeto é a "contratação de empresa
especializada em pesquisa e fornecimento de recortes de Diários
Oficiais para a Finep", tendo o objeto sido adjudicado a favor de
Webjur Processamento de Dados Ltda, pelo valor de R$ 5.898,65
(cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco
centavos).

MICHELLY DE SOUZA FERRAZ

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. torna pública a contratação da
Shimadzu do Brasil Comércio Ltda para aquisição de um módulo
espectrômetro alfa com quatro detectores e atualização de licença,
RMS COSAM.M-2018/03/00012, por Inexigibilidade com base no
Art. 30, I da Lei 13.303/16. Declaração do Ato: Fábio William
Rodrigues - COSAM.M . Ratificação: Luiz Fernando Silva de
Magalhães Couto - DFA, em 24/04/2018 e Adauto Seixas - PR em
exercício, em 26/04/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F Nº 1.034/2018

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. torna público que
promoverá licitação por meio de Pregão Eletrônico, no site
www.licitacoes-e.com.br, para a contratação de serviços de locação de
veículos leve com motorista, para serviço de transporte de
passageiros, em atendimento às demandas de turno, deslocamentos
locais e viagens, em conformidade com o Termo de Referência,
visando a substituição do CT 3/16/016. A entrega das propostas será
até as 9 horas do dia 17 de maio de 2018, e a sessão de disputa no
mesmo dia, às 10 horas.

O Edital deverá ser obtido pelos interessados no site
acima.

MARLON FAGUNDES PEREIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F Nº 1.035/2018

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. torna público que
promoverá licitação, por meio de Pregão Eletrônico, no site
www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa especializada
para o fornecimento de 40 (quarenta) mil litros de solvente orgânico
especial, com baixos teores de aromáticos, posto CIF na Unidade de
Concentrado de Urânio da Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB,
localizada no município de Caetité/BA, em conformidade com o Termo
de Referência. A entrega das propostas será até as 9 horas do dia 18 de
maio de 2018, e a sessão de disputa no mesmo dia, às 10 horas.

O Edital deverá ser obtido pelos interessados no site acima.

POLLYANNA NUNES VALGAS
Pregoeira

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
E S PA C I A I S

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Espécie: Contratante: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES -
MCTIC, através do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS - INPE, CNPJ nº 01.263.896/0005-98. Contratado:
AEROSPATIALE SOCIETÉ NATIONALE INDUSTRIELLE.
Objeto: Prestação de serviços para execução do projeto, fabricação,
integração e testes do Sistema Opto-mecânico da Câmera CCD de
Infravermelho do Projeto CIMEX (CCD Imaging Instrument
Experiment). R.D. Nº 01.06.063.0/97. Fundamento Legal: Inciso I do
Artigo 78 c.c. Inciso I do Artigo 79, ambos da Lei 8666/93. Data de
Rescisão: 04/05/2018

LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato nº 70/2018 - Processo SEI nº:
01204.000070/2018-71 - Objeto: contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e
domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas,
destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Partícipes: LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA -
LNA, CNPJ/MF nº 04.052.955/0001-43 e a VOETUR TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
01.017.250/0001-05. Representante Legal: Pelo LNA - o Diretor, Sr.
Bruno Vaz Castilho de Souza, CPF/MF nº 965.133.307-34. Pela
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA: o
Representante legal, Sr.(a) ANDREIA DA SILVA LIMA, inscrita
CPF n° 255.578.858-11, OAB/DF 25.408. Fundamento Legal: Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002
e na Lei nº 8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
Gestão/Unidade: 240128 / 00001 Fonte: 2000/4126/200D Programa
de Trabalho:09532 / 090551 / 090549 Elemento de Despesa: 33.90.33
PI: 2000000L-01 / 41260001-01 / 200D0000-01. Data de Assinatura:
25 de abril de 2018. Data de vigência: 02 de maio de 2018 a 02 de
maio de 2019. Valor: R$ 95.146,06 (noventa e cinco mil cento e
quarenta e seis reais e seis centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12018/2018 - UASG 240128

Nº Processo: 012000035201852 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Fornecimento de gases engarrafados, Nitrogênio líquido
disponibilizado em botijões criogênicos, com fornecimento mínimo
de 40 m3 por solicitação; gás Nitrogênio padrão industrial em
cilindros com capacidade de 10,0m3; gás Dióxido de Carbono (CO2)
padrão industrial em cilindros com capacidade de 25 kg. Total de
Itens Licitados: 00003. Edital: 07/05/2018 de 08h30 às 11h30 e de
13h30 às 16h30. Endereço: Rua Estados Unidos 154 Das Nações -
ITAJUBA - MG ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 2 4 0 1 2 8 - 0 5 - 1 2 0 1 8 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 07/05/2018 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/05/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Qualquer
divergencia entrea descrição contida no comprasnte e a do termo de
referência prevalecerá a deste ultimo.

ELIEBER MATEUS DOS SANTOS
Coordenador de Administração

(SIDEC - 04/05/2018) 240128-00001-2018NE800001

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n° 391/2017-TBPrimeiro Termo Aditivo ao Contrato nº.:
01/2018/2200-TB
Data de Assinatura: 03/05/2018
Contratada: AMJ AUTO LOCADORA LTDA-ME/CNPJ:
08.865.102/0001-81
Objeto: Alteração quantitativa, visando atender o interesse da
Telebras, mediante o acréscimo de 24,80% (vinte e quatro vírgula
oitenta por cento) ao valor do contrato original para atendimento
do Contrato formalizado entre a Telebras e a AMJ AUTO
LOCADORA LTDA-ME.
Valor mensal do contrato: R$ 52.349,03 (cinquenta e dois mil,
trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).
Valor total do contrato: R$ 628.188,36 (seiscentos e vinte e oito
mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Signatários: p/Telebrás: Paulo Ferreira (diretor administrativo-
financeiro) e Rômulo Barbosa (diretor de governança),
p/Contratada: Marcelo Novaes de Souza (sócio gerente).

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
luana.vanelli
Realce


