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Unidade Gestora: FAENG/UFMS

  

CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL E O
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL – TCE/MS E A
FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA, AO ENSINO E À
CULTURA - FAPEC.

CONVENENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL, ins�tuição de ensino
superior com personalidade jurídica de direito público, ins�tuída nos termos da Lei Federal n.º 6.674, de
05 de julho de 1979, com sede e foro nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.461.510/0001-33,
doravante denominada CONVENENTE, representada neste ato por seu Reitor, Prof. Dr. MARCELO
AUGUSTO SANTOS TURINE, portador do CPF/MF n.º 070.327.978-57 e do RG n.º 16.103.320-9 SSP/SP.

CONCEDENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, administração pública
estadual, inscrito no CNPJ sob nº 15.424.948/0001-41 com sede Av. Desembargador José Nunes da
Cunha, bloco 29, Parque dos Poderes, doravante denominada CONCEDENTE, representada neste ato pelo
Conselheiro Presidente do TCE/MS, Sr. IRAN COELHO DAS NEVES, CPF nº 108.943.141-49, RG nº 111
SSP/MS.

INTERVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA - FAPEC, com sede na Rua
9 de julho n. 1922, Vila Ipiranga, nesta capital, inscrita no CNPJ/MF n. 15.513.690/0001-50, doravante
denominada INTERVENIENTE, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, Sra. NILDE CLARA DE
SOUZA BENITES BRUN, portadora do CPF/MF nº 273.362.551-91 e do RG nº 000.214.263 SSP/MS.

 

Considerando: Que a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, prevê a possibilidade de que as
Ins�tuições Federais de Ensino Superior realizem convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art.
24 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações ins�tuídas com a
finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento ins�tucional,
cien�fico e tecnológico, inclusive na gestão administra�va e financeira necessária à execução desses
projetos;

Que o Decreto nº 8.240/2014, regulamenta os convênios de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação -
ECTI, que têm como finalidade o financiamento ou a execução de projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico e es�mulo a inovação;

Que a Resolução n° 278, de 15 de dezembro de 2017, do Conselho Diretor da UFMS, que estabelece as
normas regulamentadoras das relações entre a UFMS e as Fundações de Apoio;

RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO, para a realização de a�vidades em conformidade com a
legislação per�nente cabível e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1. O presente Convênio tem por objeto a execução do Projeto de Pesquisa in�tulado
“Desenvolvimento de estudos de conservação, recuperação, implementação e execução da pavimentação
asfál�ca no Estado do Mato Grosso do Sul”, com o respec�vo Plano de Trabalho 1839631 (ANEXO I) sendo
parte integrante deste CONVÊNIO para todos os efeitos de direito.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

2.1. Compete conjuntamente aos par�cipes alocar os recursos humanos que se fizerem
necessários à operacionalização deste CONVÊNIO.

2.2. Além das demais obrigações previstas neste CONVÊNIO, compete:

2.2.1  À CONVENENTE:

                   a) Alocar, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e mecanismos necessários
à consecução do Projeto enunciado na Cláusula Primeira deste CONVÊNIO;

                   b) Designar responsável técnico para coordenar o Projeto, devendo esse apresentar
trimestralmente relatórios técnicos quanto a eficácia e efe�vidade da execução do projeto, conforme
estabelecido na Resolução n° 278/2017-CD/UFMS;

                   c) Executar as a�vidades previstas no Plano de Trabalho (ANEXO I);

                   d) Disponibilizar as suas instalações �sicas, laboratoriais, os seus equipamentos e acervo
técnico para a execução do Projeto;

                   e) Assegurar à CONCEDENTE o direito de acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do
Projeto, descrito no ANEXO I deste CONVÊNIO, e de comunicar eventuais desacordos constatados;

                   f) Prestar à CONCEDENTE, sempre que solicitada, quaisquer esclarecimentos e informações
que se fizerem necessários ao acompanhamento da evolução dos trabalhos e sobre as a�vidades
desenvolvidas.

2.2.2 À INTERVENIENTE:

                  a) Realizar a execução das a�vidades administra�vas e financeiras necessárias à execução do
Projeto, previstas na Cláusula Primeira;

                  b) Administrar os recursos financeiros, em conta específica atribuída ao convênio, des�nados à
execução do Projeto, aplicando-os conforme o  Cronograma de Desembolso Financeiro, inserido no Plano
de Trabalho;

                 c) Manter registros contábeis e de controle financeiro, especificamente relacionado com os
recursos des�nados à execução do Projeto;

                 d) Responsabilizar-se pelo gerenciamento e pagamento de todos os encargos de natureza
trabalhista e previdenciária, decorrentes da contratação de pessoal que porventura sejam necessários
para a execução do Projeto, bem como zelar pelo cumprimento das normas de segurança e saúde do
trabalho;

                 e) Responsabilizar-se solidariamente com terceiros, sempre que os contratar para a execução de
qualquer etapa dos trabalhos que seja objeto deste Convênio;

                 f) Emi�r notas fiscais/faturas referente aos repasses dos recursos para a execução do objeto
deste Convênio à CONCEDENTE;

                g) Prestar, sempre que solicitada, quaisquer informações ou esclarecimentos a respeito das
a�vidades administra�vas e financeiras referentes a este Convênio;

               h) Realizar a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços em conformidade com a Lei nº
8.958/94 e o Decreto 8.241/2014;

                i) Apresentar à CONVENENTE e  à CONCEDENTE, conforme indicado na Cláusula Quarta, a
prestação de contas referente à aplicação dos recursos des�nados ao custeamento do Projeto;

               j) Reconhecer que à CONVENENTE e à CONCEDENTE é conferido o direito de acompanhar e
supervisionar o desenvolvimento do Projeto descrito no ANEXO I deste CONVÊNIO, com o obje�vo de
verificar a metodologia u�lizada. Caso seja constatado qualquer �po de conflito entre as a�vidades de



/

execução e o conteúdo do referido ANEXO I, a CONCEDENTE terá a prerroga�va de cien�ficar a
CONVENENTE e a INTERVENIENTE a respeito de tais impropriedades.

2.2.3 À CONCEDENTE:

               a) Efetuar o repasse dos valores à INTERVENIENTE para o desenvolvimento do Projeto,
observados rigorosamente os limites e valores fixados neste Convênio;

                b) Respeitar o cronograma de desembolso vinculado ao Projeto, nas condições aprovadas pelos
Par�cipes;

                c) Supervisionar o desenvolvimento do Projeto, solicitando informações quando as julgar
necessárias;

                d) Fornecer, mediante termo de confidencialidade, todos os dados, informações e/ou
conhecimentos tecnológicos ou "know-how" necessários à execução do objeto deste CONVÊNIO;

                e) Designar prepostos para par�cipar de reuniões com a equipe da CONVENENTE e da
INTERVENIENTE, visando a dirimir questões técnicas per�nentes ao andamento do projeto;

                f) Fornecer à CONVENENTE e à INTERVENIENTE toda a documentação técnica e outros
elementos de que dispõe, que sejam considerados necessários à execução do Projeto iden�ficado na
Cláusula Primeira deste CONVÊNIO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Para fins contábeis, pela execução do Projeto, conforme descrito no Plano de Trabalho em
anexo, dá-se a este Convênio o Valor Global es�mado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e como
Valor Final Es�mado a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3.2. Dá-se a interpretação de Valor Global Es�mado somente a importância des�nada à
realização do Projeto, e como Valor Final Es�mado do Convênio os valores que compreendem a
importância des�nada à realização do Projeto somados ao valor referente aos custos operacionais da
INTERVENIENTE

3.3. Os Valores Finais Es�mados serão repassados pela CONCEDENTE, em sua integralidade, à
conta corrente exclusiva do instrumento jurídico junto à INTERVENIENTE, conforme Plano de Trabalho,
ficando estabelecido o custo total es�mado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à �tulo de despesa
operacional da INTERVENIENTE, devendo tal valor ser diluído dentro do período de vigência do
CONVÊNIO;

3.4. Os recursos financeiros, a serem transferidos pela CONCEDENTE, serão obrigatoriamente
movimentados pela INTERVENIENTE, por intermédio de conta bancária exclusiva referida ao projeto,
vinculada a este CONVÊNIO e informada aos demais par�cipes, em agência situada na cidade de Campo
Grande/MS, cujos extratos integrarão as respec�vas prestações de contas;

3.5. Em caso de u�lização de bens e serviços da CONVENENTE para a consecução do objeto
deste CONVÊNIO, será devido ressarcimento previamente definido no Plano de Trabalho (ANEXO I), nos
termos do art. 6º, da Lei n. 8.958/1994;

3.6. Em caso de ressarcimento à CONVENENTE, deverá ser providenciado pelo Coordenador do
Projeto, designado pela CONVENENTE, junto à INTERVENIENTE, o recolhimento de todos os recursos
devidos à Conta Única da União, adequadamente comprovados;

3.7. A INTERVENIENTE aplicará os recursos do CONVÊNIO em caderneta de poupança de
ins�tuição financeira oficial, sem prejuízo de outras formas de aplicação de baixo risco, cujos rendimentos
necessariamente serão rever�dos à execução do objeto do Projeto, nos termos do § único, do Art. 23, do
Decreto nº 8.240/2014.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1. A INTERVENIENTE prestará contas referente aos recursos financeiros que houver recebido
em até 30 (trinta) dias após o termino do prazo de vigência do presente Convênio, em conformidade com
a Resolução n° 278/2017-CD/UFMS, cons�tuída dos seguintes documentos:

a) O�cio de encaminhamento de prestação de contas;
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b) Cópia do instrumento jurídico, com a indicação da data de publicação, com a indicação da
data de publicação, acompanhado por Plano de Trabalho e Projeto;

c) Relatório Técnico Final (Relatório Técnico de Cumprimento do objeto emi�do pelo
Coordenador do Projeto e Relatório Financeiro, emi�do pela fundação de apoio, com anuência
do Coordenador);

d) Demonstra�vo Detalhado de Receitas e Despesas;

e) Relação de pagamentos a pessoas �sicas ou jurídicas, com nome do beneficiário e CNPJ ou
CPF, conforme o caso;

f) Cópia dos documentos fiscais, constando o número do documento, com a data da emissão
do bem adquirido ou serviço prestado;

g) Cópia das atas de licitação e documentos rela�vos às compras e contratações nos termos do
Decreto n° 8.241/2014;

h) Relação de pessoas pagas pelo projeto com as respec�vas cargas horárias, quando bolsistas
ou com prestação de retribuição pecuniária;

i) Guias de Recolhimento a Conta Única da Universidade de valores devidos;

j) Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o
úl�mo pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;

k) Extrato da conta aplicação financeira, quando for o caso, constando os rendimentos, para
subsidiar a análise financeira;

l) Comprovantes de despesas;

m) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso, e

n) Termo de Doação de bens ou Termo de Transferência de bens, quando for o caso.

4.2. A INTERVENIENTE manterá arquivados, em pasta específica, os originais dos comprovantes
das despesas (notas fiscais, faturas, recibos, bilhetes de passagens e outros comprovantes) pelo prazo de
10 (dez) anos, contado a par�r da entrega da prestação de contas à CONCEDENTE.

Parágrafo único. Na apreciação da prestação de contas, a CONCEDENTE não considerará provadas e
glosará as despesas cujos documentos (comprovantes):

a) Apresentem emendas ou rasuras que prejudiquem a clareza de seu conteúdo;

b) Apresentem-se em condições de di�cil leitura ou compreensão, a menos que sejam
acompanhados de jus�fica�va que indique inequivocamente o fato a ser comprovado e os
elementos de convicção;

c) Tenham sido emi�dos fora do prazo de vigência do CONVÊNIO.

4.3. A INTERVENIENTE res�tuirá à CONCEDENTE, por meio de GRU - Guia de Recolhimento da
União, eventual saldo remanescente dos recursos de que trata a Cláusula Terceira, até 30 (trinta) dias
após a integral conclusão do objeto deste CONVÊNIO.

4.4. A INTERVENIENTE submeter-se-á ao controle de Gestão pelo órgão máximo da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS TRIBUTOS

5.1. Os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente CONVÊNIO
e/ou de sua execução, previstos no cronograma de desembolso do projeto, conforme previsto na alínea
“d”, item 2.2.2 da Cláusula Segunda deste instrumento, cons�tuem responsabilidade quanto ao
gerenciamento e pagamento exclusiva da INTERVENIENTE.

Parágrafo único. Eventual modificação para mais ou para menos, na alíquota de qualquer tributo ou
encargo incidente ou que venha a incidir sobre os serviços ora contratados, bem como a criação,
modificação, eliminação ou subs�tuição de tributos e/ou encargos, fatores estes que, de qualquer forma,
influenciem ou venham a, comprovadamente, influenciar nos preços dos serviços contratados, serão
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objeto de novos ajustes entre os par�cipes, dentro dos limites previstos pela Lei 8.666/93, ra�ficados
através de adi�vo/apos�lamento a ser realizado simultaneamente no Plano de Trabalho e no CONVÊNIO.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1.  Todos os resultados intermediários e finais, privilegiáveis ou não, envolvendo invenções,
processos, métodos, programas de computador ou inovações técnicas, passíveis de proteção ou não,
ob�dos em virtude da execução deste CONVÊNIO, terão seus direitos divididos entre as partes na
proporção e forma estabelecidas em instrumento específico.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE E DA NÃO DIVULGAÇÃO

7.1. Todas as informações e conhecimentos iden�ficados como sigilosos aportados pelos
Par�cipes para a execução do Projeto serão tratados como confidenciais, assim como todos os seus
resultados;

7.2. A confidencialidade implica na obrigação de não divulgar ou repassar informações e
conhecimentos a terceiros não-envolvidos no Projeto, sem autorização expressa, por escrito, dos seus
detentores, na forma que dispõe o anexo do Decreto nº 1355/94 – que promulga o Acordo sobre
Aspectos dos Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio -, art. 39, e a Lei nº 9279/96,
art. 195, XI;

7.3. Não são tratados como conhecimentos e informações confidenciais:

a)  Aqueles que tenham se tornado de conhecimento público pela publicação de pedido de
patente ou registro público ou de outra forma que não por meio dos Par�cipes;

b)  Aquelas já em conhecimento da Parte receptora anteriormente à informação da Parte
divulgadora e que não sejam objeto de outro termo de confidencialidade;

c) Aqueles desenvolvidos pela Parte receptora de maneira independente, sem o uso ou
referência a informações confidenciais;

d) Aqueles cuja divulgação se torne necessária: d.1) Para a obtenção de autorização
governamental para a comercialização dos resultados do Projeto;  d.2) Quando exigida por lei
ou quando necessária ao cumprimento de determinação judicial e/ou governamental;

Parágrafo Único: Nos casos previstos nas alíneas d.1) e d.2), qualquer dos par�cipes deverá no�ficar
imediatamente os demais e requerer segredo no seu trato judicial e/ou administra�vo.

7.4. Os Par�cipes se comprometem a fazer com que as pessoas (empregados, pesquisadores,
professores, alunos ou terceiros contratados) envolvidas no Projeto, parcial ou integralmente, bem como
auditores ou consultores, nas suas respec�vas áreas de responsabilidade, assinem termo de sigilo;

7.5. Qualquer exceção à confidencialidade no âmbito desse Convênio deverá ser ajustada entre
a CONVENENTE e a CONCEDENTE:

a) Caso o coordenador técnico da CONVENENTE deseje a liberação de confidencialidade em
relação a determinado conhecimento, dado e/ou informação – ressalvado o que dispõe a
cláusula oitava, que trata de publicações e divulgação de resultados – deverá, acompanhado
pelo seu setor responsável pela inovação, enviar uma correspondência endereçada ao
coordenador técnico da CONCEDENTE;

b) Nessa correspondência que trata o subitem anterior, o coordenador técnico da
CONVENENTE detalhará minuciosamente o conhecimento, dado e/ou informação que deseja
tornar pública para que a CONCEDENTE possa deliberar sobre a liberação da confidencialidade;

c) A CONCEDENTE deverá deliberar sobre o assunto em, no máximo, 60 (sessenta) dias,
manifestando-se através de documento devidamente assinado.

7.6. Todos os documentos, relatórios e publicações decorrentes do Projeto deverão registrar,
em destaque, a fonte de consulta e de origem dos dados, informações e conhecimentos.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1. Os par�cipes se obrigam a submeter, por escrito e previamente à aprovação uns dos
outros, qualquer matéria cien�fica ou tecnológica que decorra deste Convênio a ser eventualmente
divulgada em publicações, relatórios, conclaves, propagandas, concursos e outros;
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Parágrafo único. O prazo para aprovação será de até 60 (sessenta) dias, manifestando-se através de
documento devidamente assinado.

8.2. As publicações de qualquer natureza, resultantes das a�vidades realizadas no âmbito do
Convênio, mencionarão os par�cipes, autores, inventores ou obtentores e pesquisadores envolvidos
diretamente nos trabalhos que são objeto de publicação, conforme Cláusula Nona – Dos Direitos de
Autores;

8.3. Quando os conhecimentos e informações ao amparo deste Convênio forem objeto de tese,
dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso ou relatório de discente, pesquisador ou
docente formalmente par�cipante de alguma equipe do Projeto, para que se evite a quebra de segredo, a
parte interessada em u�lizar as informações do projeto em quaisquer das categorias antes citadas deverá
no�ficar as outras partes antes da revelação do conteúdo:

a) Nos casos em que a divulgação restrita do conhecimento se fizer para cumprir com a defesa
de tese, dissertação, monografia ou trabalho de conclusão de curso, deverá ser firmado por
todos os que se fizerem presentes na ocasião da defesa Termo de Sigilo e Confidencialidade.
Será de responsabilidade do coordenador do Projeto solicitar aos presentes que firmem o
referido Termo;

b) Nos casos em que a divulgação restrita do conhecimento se fizer para preencher relatório de
discente, pesquisador ou docente, deverá ser firmado o Termo de Sigilo e Confidencialidade
pelas pessoas que tomarem contato com o referido conteúdo. Será de responsabilidade do
coordenador do Projeto obter tais termos;

c) A divulgação restrita da informação, nos termos dos itens a) e b), para cumprir unicamente
com os obje�vos inscritos na cláusula 7.3, não será considerada quebra de sigilo unilateral.

9. CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DOS AUTORES

9.1. Deverá ser indicado o nome do autor, inventor ou criador no respec�vo a�vo de sua
autoria resultante do projeto, assim como no pedido de patente ou de registro. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES

10.1.  Todos os bens permanentes adquiridos com os recursos gerados deverão ser incorporados
ao patrimônio da CONVENENTE ao final do projeto, observada a norma interna que rege a matéria
patrimonial. O Coordenador do Projeto é o responsável pela ação de incorporação dos bens permanentes
adquiridos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COORDENAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO PROJETO

11.1. O Coordenador do Projeto, pertencente ao Quadro Permanente da Universidade, será o(a)
responsável por coordenar e promover a execução direta das a�vidades deste Convênio, conforme
competências estabelecidas na Resolução n° 278/2017-CD/UFMS;

11.2. A CONCEDENTE deverá fazer o acompanhamento da execução das a�vidades do Projeto, a
fim de verificar a adequação das a�vidades com o estabelecido no Plano de Trabalho (ANEXO I).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDUTAS VEDADAS

12.1. Além das demais condições previstas neste de CONVÊNIO, é vedado aos par�cipes:

a)  Alterar o objeto deste CONVÊNIO, ressalvado o previsto no Art. 13 do Decreto nº
8.240/2014;

b)  A subcontratação total do objeto do CONVÊNIO e a subcontratação parcial que delegue a
terceiros a execução do núcleo do objeto contratado;

c) No âmbito de cada órgão ou de cada en�dade, são vedadas as nomeações, contratações ou
designações de familiares de Ministro de Estado, familiar da autoridade máxima administra�va
correspondente ou, ainda, familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de
direção, chefia ou assessoramento, salvo se a contratação for precedida de processo sele�vo
que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes, nos termos do inciso do III do art.
3° do Decreto n° 7.203/2010. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1. O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado ou rescindido por transgressão das
cláusulas pactuadas ou, a qualquer tempo pelos par�cipes, mediante no�ficação, por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações assumidas, vencidas
ou vincendas;

13.2. Cons�tui mo�vo para a denúncia deste CONVÊNIO, independentemente de no�ficação
com antecedência mínima, o descumprimento de quaisquer das suas cláusulas e condições pactuadas,
par�cularmente quando constatadas as seguintes situações:

a) A inexecução, mesmo que parcial, do objeto do CONVÊNIO;

b) A u�lização dos recursos em finalidades diversas das estabelecidas neste CONVÊNIO e em
seu ANEXO I;

c) A falta de apresentação dos relatórios de execução �sica e financeira e prestação de contas
final à CONVENENTE, nos prazos estabelecidos neste Convênio;

d) Se a inadimplência de qualquer cláusula ou condição deste Convênio causar prejuízo, o
par�cipe infrator indenizará os danos comprovadamente sofridos pelo par�cipe inocente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1. Quaisquer alterações das condições estabelecidas neste CONVÊNIO somente ocorrerão
mediante acordo mútuo, por Termo Adi�vo, quando necessário.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15.1. O presente CONVÊNIO vigorará pelo período de 24 (vinte e quatro meses), contados a
par�r da data de sua assinatura.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. A eficácia deste Convênio, bem como seus eventuais Termos Adi�vos, está condicionada à
publicação do respec�vo extrato no D.O.U. (Diário Oficial da União), que será providenciada pela
CONVENENTE.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  – DO FORO

17.1. Os par�cipes elegem o foro da Jus�ça Federal, 1ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do
Sul – Campo Grande, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele ser
dirimido qualquer li�gio oriundo deste Convênio que não possa ser resolvido por negociação direta.

 

E, por estarem justos e acordados, os Par�cipes assinam eletronicamente o presente Convênio em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

 

Campo Grande/MS.
 
 
 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE  
Reitor da UFMS

 
 

IRAN COELHO DAS NEVES CONSELHEIRO  
Presidente do TCE/MS

 
 

NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN  
Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor(a), em
27/03/2020, às 18:51, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN,
Usuário Externo, em 30/03/2020, às 10:23, 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 IRAN COELHO DAS NEVES, Usuário Externo,
em 23/04/2020, às 09:17, 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 1876702
e o código CRC CB1F099A.

TESTEMUNHAS:

CPF:

RG:

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

Fone: (67)3345-7132
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.036988/2019-09 SEI nº 1876702

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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PLANO DE TRABALHO

 

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES
 
I – En�dade (Convenente Executora)
Órgão
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

CNPJ
15.461.510/0001-33

Endereço
Av. Costa e Silva, s/n – Cidade Universitária
Cidade
Campo Grande

UF
MS

CEP
79.070-900

Esfera Administra�va
Federal

DDD
67

Fone
3345-7000 Fax E-Mail

reitoria@ufms.br
Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine

CPF
070.327.978-57

Nº RG / Órgão
Expedidor
16.103.320-9 SSP/SP

Cargo
Professor do Magistério
Superior

Função
Reitor

Matrícula
23216365

 
II – En�dade (Concedente)
Órgão
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS

CNPJ
15.424.948/0001-41

Endereço
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 29, Parque dos Poderes
Cidade
Campo Grande

UF
MS

CEP
79031-902

Esfera Administra�va
Estadual

DDD
67

Fone
3317-1595

Fax
-

E-Mail
-

Nome do Responsável
Iran Coelho das Neves

CPF
108.943.141-49

Nº RG / Órgão
Expedidor
111 SSP/MS

Cargo
Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul

Função
-

Matrícula
10.122

 
III – En�dade (Interveniente Administra�va)
Órgão/En�dade
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC)

CNPJ
15.513.690/0001-50

Endereço
Rua 9 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS

Esfera Administra�va
Privada sem fins lucra�vos

Nome do Responsável
Nilde Clara de Souza Benites Brun

CPF
273.362.551-91

Nº RG/Órgão Expedidor
001.214.263

Cargo
Diretora-Presidente

Função
Diretora Presidente

DDD
67

Telefone:
3345-5900

 
 
2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA
Título do Projeto/Programa Período de Execução

Desenvolvimento   de    estudos   de    conservação, recuperação, implementação e execução da pavimentação asfál�ca no Estado do
Mato Grosso do Sul

Início: 
Data da Assinatura

Término:
Data da assinatura
+ 24 meses

Coordenador do Projeto/Programa – Unidade Vinculada
Prof. Dr. Daniel Anijar de Matos (FAENG)
 
Objeto
 
Conjunção de esforços entre os par�cipes para a execução do Projeto de Pesquisa in�tulado “Desenvolvimento de estudos de conservação, recuperação, implementação e execução
da pavimentação asfál�ca no Estado do Mato Grosso do Sul”.
Jus�fica�va da Proposição
 
A malha rodoviária brasileira possui uma extensão total de 1.721.088,7 quilômetros de rodovias, das quais apenas 211.418,4 quilômetros (12,3 %) são pavimentados (CNT, 2017).
Através destes dados, percebe-se também que a densidade da malha rodoviária pavimentada no país é muito pequena com aproximadamente 25,0 (km de rodovias pavimentadas
para cada 1.000 km2 de área), principalmente quando se comparada com a de outros países de dimensão territorial semelhante, como os Estados Unidos (438,1), a China (359,9) e a
Rússia (54,3) (CNT, 2016).
Diante disso, embora ainda haja o transporte de cargas pelo meio ferroviário (20,7%), aquaviário (13,6%), dutoviário (4,2%) e aeroviário (0,4%), o sistema rodoviário brasileiro é o
meio mais u�lizado no país, movimentando cerca de 61,1% do total de cargas (794.903 milhões de TKU - Tonelada- Quilômetro Ú�l) (CNT, 2017). Em se tratando do transporte de
passageiros, também é o de maior par�cipação, representado por 95% do total (CNT, 2016).
O patrimônio da rede viária do Brasil está avaliado em 250 bilhões de dólares, o que representa o maior inves�mento público do país. Dada a importância econômica e o valor
patrimonial, sua manutenção em um nível sa�sfatório deveria ser a principal preocupação dos órgãos rodoviários. No entanto, resultados da pesquisa rodoviária realizada pela CNT
em 2016, do total de 103.259 quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas avaliadas, revelou-se que 58,2% das rodovias brasileiras têm algum �po de deficiência, seja
no pavimento, na sinalização ou na geometria da via. Ainda desse total, 34,6% encontraram-se em estado regular, 17,3% ruim e 6,3% péssimo, comprometendo significa�vamente o
desempenho operacional e a segurança dos usuários. Para se ter ideia, 11,6% das rodovias pesquisadas foram classificadas como ó�mo e 30,2% em estado bom (CNT, 2016).

mailto:reitoria@ufms.br
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Analisando a condição da super�cie do pavimento, de maneira visual que é a percep�vel para analisar a degradação da rodovia, 69,3% da extensão total avaliada apresentam algum
�po de problema, sendo que, em 48,3% (49.934 km) predominam o desgaste; 17,3% (17.907 km) a trinca em malha ou remendo, e; em 2,8% (2.847 km) afundamentos, ondulações
ou buracos. Há, ainda, 921 km (0,9%) totalmente destruídos, onde os trechos apresentaram grande quan�dade de buracos ou ruína total da super�cie de rolamento. O pavimento
apresenta ó�ma condição de trafegabilidade e perfeita regularidade superficial em 31.650 km (30,7% do total avaliado), considerados em perfeito estado. Além disso, foi iden�ficada
a deterioração em alguns trechos da extensão, proveniente da falta de conservação e manutenção, o que pode onerar ainda mais os custos do transporte (CNT, 2016).
Pelos resultados expostos, a reduzida qualidade das rodovias brasileiras compromete o desempenho dos veículos, aumentando-se o desgaste de suspensões, pneus, lubrificantes,
freios, o consumo de combus�vel, tempo de viagem, custos de manutenção dos veículos, além de potencializar a ocorrência de acidentes. As consequências desses inconvenientes
são a elevação dos custos operacionais do transporte, a diminuição da qualidade do serviço prestado, a perda de vidas, bem como diversos impactos indesejados ao meio ambiente.
Cabe enfa�zar que esse custo adicional proveniente dos defeitos no pavimento é compar�lhado por toda a sociedade. Isso porque o custo de transporte é parte relevante de todas
as cadeias produ�vas e, assim, tem impacto direto no preço final dos bens e serviços negociados no mercado brasileiro. Dessa forma, as deficiências das rodovias são transmi�das
para toda a população via inflação, além de comprometerem a compe��vidade dos produtos nacionais e, assim, a par�cipação do país no comércio internacional.
Nas vias onde o pavimento é considerado péssimo, o aumento do custo operacional chega a 91,5 %. Em rodovias ruins, o aumento é de 65,6%, e; em regulares, 41,0%. Nas rodovias
com pavimento bom, o incremento foi calculado em 18,8%. Quando o pavimento é considerado ó�mo, não há aumento do custo operacional (CNT, 2016).
Ao considerar a média de toda a extensão de rodovias avaliadas no Brasil, o impacto nesse custo operacional é de 25,8%, sendo que nas vias públicas o percentual é de 29,3% e nas
concedidas, de 11,3%.
O maior incremento no custo ocorre nas rodovias públicas da região Norte (36,7%), que têm muitos trechos com problemas graves no pavimento. E o menor se dá na malha
concedida do Sudeste (7,6%) (CNT, 2016).
Em se tratando do impacto da baixa qualidade das rodovias com reflexos na segurança viária, as imperfeições no pavimento, os problemas de sinalização, a existência de curvas
perigosas sem disposi�vos de segurança necessários, entre outros, são fatores que dificultam a condução de veículos e elevam os riscos de acidentes.
No Brasil, de 103.259 km de rodovias avaliadas (federais e estaduais, públicas e concedidas), 86,6 % (89.462 km) são de pista simples e 13,4 % (13.797 km) de pistas duplas. Além de
gerar insegurança por parte do condutor, a pista simples gera perda de produ�vidade, o transporte fica mais lento e aumenta o custo operacional. Além disso, em trechos com faixa
adicional de subida, 83,1 % não têm faixa adicional, o que é importante para permi�r ultrapassagens seguras nesses pontos (CNT, 2016).
Outro dado preocupante é que 42,4 % (43.750 km) das rodovias não possuem acostamento, o que aumenta o risco aos motoristas e passageiros já que, diante de imprevistos, os
condutores não têm área de fuga (CNT, 2016).
Conforme relatório de acidentes de trânsito em rodovias federais realizada em 2015 pelo IPEA em conjunto com a polícia rodoviária federal, em 2014 ocorreram 169.163 acidentes,
sendo que a causa associada com acidentes com morte e acidentes em geral por defeito na via foi de 1,2 % (2.030) e 1,5 % (2.538), respec�vamente (IPEA, 2015). Embora sejam
valores minoritários se comparados ao montante total, deve-se levar em consideração a perda de vidas e que estas são imensuráveis.
Em se tratando mais especificamente da área cujo é o escopo do estudo, Mato Grosso do Sul (MS) possui uma área de 357.145,5 km² com 79 municípios, sendo Campo Grande sua
capital, cuja população do estado no úl�mo IBGE 2010 é de 2.449.024 habitantes e densidade demográfica de 6,86 hb/km². Contando com um PIB total de R$ 69,1 bilhões, renda per
capita de R$ 26.715 e IDH de 0,729, o estado atua com as a�vidades predominantes de agropecuária (17,75 %), indústria (22,16 %) e serviços em geral (60,09 %) (CNT, 2016).
Em questão de infraestrutura rodoviária, o estado conta com a frota de 1.432.796 veículos, com extensão de vias pavimentadas de 7.982 km, sendo 3.779 km de rodovias federais e
3.475 km de rodovias estaduais (CNT, 2016).
Com relação ao estado geral da situação das rodovias do MS, do total de 4.361 km de rodovias avaliadas, 8,2 % estão em estado ó�mo, 38,3 % bom, 40,7 % regular, 12,0 % ruim e 0,8
% em estado péssimo. Pode-se perceber que a conservação das vias possui 53,5 % (mais da metade) com algum �po de problema (geometria, sinalização ou pavimento) e também
apresenta maior abrangência da situação regular. Mesmo que quase equiparado a situação boa e regular, em um curto intervalo de tempo, sem uma devida manutenção, uma via
em estado bom pode ser avaliada em estado regular, aumentando-se consideravelmente a situação caó�ca das vias em questão.
Em relação a condição da super�cie do pavimento, 14,1 % estão em perfeito estado, 68,8 % desgastado, 16,5 % com trincas em malhas ou remendos, 0,6 % com afundamentos,
ondulações ou buracos na pista e 0,0 % em estado destruído (CNT, 2016).
Apenas para efeito compara�vo, de 16.111 rodovias avaliadas, a região centro-oeste conta com 8,8 % de rodovias em estado ó�mo, 31,9 % bom, 39,8 % regular, 15,8 % ruim e 3,7 %
em estado péssimo (CNT, 2016). Em relação a MS e a região, não há grandes mudanças no estado geral das rodovias e, também, comparando-se ambos os casos com o aspecto geral
do país, ainda não há grandes diferenças, sendo o aspecto regular o de maior abrangência nas rodovias tanto nacional, como região e estadual.
Todas essas condições refletem diretamente em um aumento dos custos de transporte e também no crescente número de acidentes, acarretando grandes prejuízos aos usuários e,
consequentemente, ao desenvolvimento do país.
No atual quadro, em que a União e os Estados passam por sérias crises orçamentárias, em consequência da atuação de governantes irresponsáveis, é di�cil imaginar maiores
inves�mentos na rede viária, que exigiria recursos ainda mais vultosos. Resta, portanto, procurar aperfeiçoar a malha rodoviária existente.
O desenvolvimento de novos produtos atende a necessidade de pavimentos com melhor qualidade, principalmente considerando-se a forma inadequada ou inexistente de
manutenção dos pavimentos por parte dos órgãos responsáveis pela infraestrutura viária. Porém, a falta de conhecimento técnico dificulta a u�lização de novos produtos na
construção de pavimentos, em função da desconfiança inerente.
Uma das alterna�vas para contribuir com a melhoria na qualidade dos pavimentos, levando-se em consideração a escassez de matérias-primas u�lizadas com a pavimentação, está a
iden�ficação e o emprego de materiais locais com propriedades que os qualifiquem para a construção rodoviária, respeitando-se o volume de tráfego que a via deve suportar, além
de ser atendido o desempenho mecânico sa�sfatório da superestrutura viária.
Além disso, não somente devem ser considerados como principal componente de um projeto de engenharia rodoviária os aspectos de superestrutura viária apenas aos serviços de
pavimentação, mas também seus elementos complementares. Entre este conjunto estão os disposi�vos de drenagem, que possibilitam o escoamento superficial de tal forma que o
nível de água não chegue na cota de rolamento das estradas, proporcionando um deslocamento seguro e confortável aos usuários.
 
Jus�fica�va para par�cipação da FAPEC
 
A par�cipação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), encontra embasamento jurídico no art. 1º, da Lei nº 8.958/1994, combinado com o inciso XIII, do art.
24 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, uma vez que a referida Fundação: 1) encontra-se cons�tuída nos termos da legislação brasileira; 2) está incumbida estatutariamente de
apoiar as a�vidades de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento ins�tucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 3) possui inques�onável reputação é�co-
profissional, não sendo de conhecimento desta Ins�tuição, até presente data, fato que a desabone; 4) apoia, de forma significa�va, o desenvolvimento das a�vidades-fim da
Universidade, prestando serviços com elevado grau de competência e excelência e 5) não possui fins lucra�vos.
Jus�fica-se a formalização do Instrumento Jurídico com a par�cipação da FAPEC, pela necessidade de celeridade na gestão dos recursos financeiros necessários à execução do
Projeto, a fim de promover o andamento do projeto sem prejudicar seu cronograma de execução, além da FAPEC ser a única ins�tuição credenciada pelo MEC para apoiar a UFMS
nos seus projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico e es�mulo à inovação, inclusive na gestão administra�va e financeira
necessária a execução desses Projetos.
 
3 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 
I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES
 
A�vidades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa:

1. Coleta e extração de materiais em campo;
2. Ensaios laboratoriais, e;
3. Workshops.

Obje�vo:
 
O presente Plano de Trabalho tem como obje�vo desenvolver estudos técnicos e cien�ficos em rodovias estaduais e municipais e vias urbanas situadas no Estado de Mato Grosso do
Sul, de modo a fornecer informações para o planejamento e gerenciamento eficiente e eficaz na execução de conservação, recuperação, implementação da pavimentação asfál�ca no
local.
 
Metas:
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Meta 1 – Desenvolvimento de estudos de misturas asfál�cas, agregados e ligantes asfál�cos das a�vidades de conservação corre�va da pavimentação asfál�ca;
 
Meta 2 – Desenvolvimento de estudos de a�vidades de implementação da pavimentação asfál�ca;
 
Meta 3 – Workshop com as temá�cas: conservação, recuperação, implementação e execução da pavimentação asfál�ca.
 
Resultados Esperados:
Iden�ficação e o emprego de materiais locais com propriedades que os qualifiquem para a construção rodoviária, respeitando-se o volume de tráfego que a via deve suportar, além de
ser atendido o desempenho mecânico sa�sfatório da superestrutura viária, promovendo uma melhor performance na qualidade dos pavimentos.
 
Mecanismos para mensuração dos resultados:
Ensaios laboratoriais; comparação entre técnicas de pavimentação; comparação do emprego de diversos materiais, misturas asfál�cas e ligantes asfál�cas com misturas virgens, com
adi�vos ou estabilizadas.
 
Responsabilidades de cada ente Do TCE/MS (Concedente):

1. Efetuar o repasse dos valores à INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA para o desenvolvimento do Projeto, observados rigorosamente os limites e valores fixados neste Plano de
Trabalho;

2. Respeitar o cronograma de desembolso vinculado ao Projeto, nas condições aprovadas pelos Par�cipes;
3. Supervisionar o desenvolvimento do Projeto, solicitando informações quando as julgar necessárias;
4. Fornecer, mediante termo de confidencialidade, todos os dados, informações e/ou conhecimentos tecnológicos ou "know-how" necessários à execução do objeto deste

Convênio;
5. Designar prepostos para par�cipar de reuniões com a equipe da CONVENENTE e da INTERVENIENTE, visando a dirimir questões técnicas per�nentes ao andamento do projeto, e;
6. Fornecer à CONVENENTE e à INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA toda a documentação técnica e outros elementos de que dispõe, que sejam considerados necessários à execução

do Projeto.

 
DA UFMS (Convenente/Executora):
 

1. Alocar, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e mecanismos necessários à consecução do Projeto;
2. Designar responsável técnico para coordenar o Projeto, devendo esse apresentar trimestralmente relatórios técnicos quanto a eficácia e efe�vidade da execução do projeto,

conforme estabelecido na Resolução n° 278/2017-CD/UFMS
3. Executar as a�vidades previstas do Projeto que estão presentes no Plano de Trabalho;
4. Disponibilizar as suas instalações �sicas, laboratoriais, os seus equipamentos e acervo técnico para a execução do Projeto;
5. Assegurar à CONCEDENTE o direito de acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do Projeto, descrito no ANEXO I deste Convênio, e de comunicar eventuais desacordos

constatados, e;
6. Prestar à CONCEDENTE, sempre que solicitada, quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários ao acompanhamento da evolução dos trabalhos e sobre as

a�vidades desenvolvidas.

 
Da FAPEC (Interveniente Administra�va):
 

1. Realizar a execução das a�vidades administra�vas e financeiras necessárias à execução do Projeto;
2. Administrar os recursos financeiros, em conta específica vinculada ao convênio, des�nados à execução do Projeto, aplicando-os conforme o Cronograma de Desembolso

Financeiro, inserido no Plano de Trabalho;
3. Manter registros contábeis e de controle financeiro, especificamente relacionado com os recursos des�nados à execução do Projeto;
4. Responsabilizar-se pelo gerenciamento e pagamento de todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes da contratação de pessoal que porventura sejam

necessários para a execução do Projeto, bem como zelar pelo cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, conforme previsto no Plano de Trabalho;
5. Responsabilizar-se solidariamente com terceiros, sempre que os contratar para a execução de qualquer

etapa dos trabalhos que seja objeto deste Projeto;

6. Emi�r notas fiscais/faturas referente aos repasses dos recursos para a execução do objeto deste Convênio à CONCEDENTE;
7. Prestar, sempre que solicitada, quaisquer informações ou esclarecimentos a respeito das a�vidades administra�vas e financeiras referentes a este Convênio;
8. Realizar a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços em conformidade com a Lei nº 8.958/94 e o Decreto 8.241/2014;
9. Apresentar à CONVENENTE, a prestação de contas referente à aplicação dos recursos des�nados ao custeamento do Projeto, e;

10. Reconhecer que à CONVENENTE e à CONCEDENTE é conferido o direito de acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do Projeto deste Convênio, com o obje�vo de
verificar a metodologia u�lizada. Caso seja constatado qualquer �po de conflito entre as a�vidades de execução e o conteúdo do referido ANEXO I, a CONCEDENTE terá a
prerroga�va de cien�ficar a CONVENENTE e a INTERVENIENTE a respeito de tais impropriedades.

 
Equipamentos a serem u�lizados no Projeto/Programa

Da UFMS: Computadores e demais equipamentos/bens disponíveis no Laboratório de Geotecnia e Engenharia de Transporte (LABGET) da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e
Urbanismo e Geografia (FAENG).

Do TCE/MS: Não se aplica.

Da FAPEC: Não se aplica.

Espaço �sico a ser u�lizado no Projeto/Programa

Da UFMS: Laboratório de Geotecnia e Engenharia de Transporte (LABGET) da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG).

Do TCE/MS: Não se aplica.

Da FAPEC: Não se aplica.
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 II – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de vinculação com a IFES) 
 
Par�cipantes Vinculados à UFMS – Servidores
 

Nome Completo Matrícula
SIAPE CPF

Vínculo
UFMS
(1)

Titulação
(2)

Carga
Horária
(3)

Valor da Remune
ração
(R$) (4)

Quan�dade de meses para recbto
(5) Função (6)

Daniel Anijar de
Matos

 
1.999.438

921.039.951-
04 Docente Doutor  

4 h
 
-

 
-

Coordenador geral
do
projeto

Bruno Alonso
Caputo 2.995.668 338.290.278-

85 Técnico Mestre 8 h - - Apoio Técnico

Nathália Mitsuko
Oyama 3.118.358 380.309.278-

78 Técnica Mestre 8 h - - Apoio Técnico

TOTAL (R$) 0,00
 
Par�cipantes vinculados à UFMS – Discentes

Nome Completo RGA
UFMS CPF Curso (1) Nível (2) Carga Horária (3) Valor da Bolsa

(R$) (4)
Quan�dad e de meses p/ recbto.
de Bolsa(5)

 
Função(6)

A selecionar
mediante Edital - - Engenharia Civil Graduação 20 h 500,00 24 Apoio Técnico

A selecionar
mediante Edital - - Engenharia Civil Graduação 20 h 500,00 24 Apoio Técnico

TOTAL (R$) 24.000,00
 
 III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
 

Meta Especificação
Indicador Físico Período
Unidade Quan�dade Início Término

1 Desenvolvimento de estudos de misturas asfál�cas, agregados e ligantes asfál�cos das a�vidades de
conservação corre�va da pavimentação asfál�ca Módulo 01 Mês 01 Mês 08

2 Desenvolvimento de estudos de a�vidades de implementação da pavimentação asfál�ca Módulo 01 Mês 09 Mês 24

3 Workshop com as temá�cas: conservação, recuperação, implementação e execução da
pavimentação asfál�ca Módulo 01 Mês 01 Mês 24

 
 
4 – FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
I – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos
 
Fonte de Financiamento: O TCE/MS repassará diretamente à FAPEC (interveniente administra�va) a importância de R$ 100.000,00 para o desenvolvimento do
Projeto de Pesquisa
 
II - Plano de Aplicação Geral    
PLANO DE APLICAÇÃO
 
 Natureza da Despesa
DESPESAS DE CUSTEIO

 

Especificação Financiador Valor
Auxílio Financeiro a Estudantes TCE/MS R$ 24.000,00
Auxílio Financeiro a Pesquisador TCE/MS R$ 0,00
Diárias TCE/MS R$ 7.080,00
Material de Consumo TCE/MS R$ 21.300,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica TCE/MS R$ 20.620,00

Ressarcimentos
UFMS (Res. 278/2017-CD) TCE/MS R$ 0,00
Fundação de Apoio (DOAS) TCE/MS R$ 5.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

 
Especificação Financiador Valor
Equipamentos e Material Permanente TCE/MS R$ 22.000,00

TOTAL GERAL R$ 100.000,00
 
DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO

1. DESPESAS DE CUSTEIO

 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Bolsa de Pesquisa/Ensino/Extensão

Nome Período Valor da
Bolsa Valor Total

A selecionar mediante Edital 24 500,00 12.000,00
A selecionar mediante Edital 24 500,00 12.000,00
TOTAL R$ 24.000,00
 

AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR Bolsa de Pesquisa/Ensino/Extensão

Nome Período Valor da Bolsa Valor Total
Daniel Anijar de Matos 24 - -
Bruno Alonso Caputo 24 - -
Nathália Mitsuko Oyama 24 - -



/

TOTAL R$ 0,00
 

DIÁRIAS

Descrição do Item Quan�dade Valor Total
Diárias no País para servidor 40 177,00
TOTAL R$ 7.080,00
 

MATERIAL DE CONSUMO Nacional

Descrição do Item Quan�dade
(Es�ma�va) Valor Total

Combus�veis e Lubrificantes Automo�vos (litros) 1.400 6.300,00
Material de Laboratório (unidade) 75 15.000,00
TOTAL R$ 21.300,00
 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Descrição do Item Quan�dade Valor Total
Manutenção e Conservação de Veículos 1 7.000,00
Manutenção e conservação de Máquinas e Equipamentos 20 13.620,00
TOTAL R$ 20.620,00
 

RESSARCIMENTOS

Descrição do Ressarcimento Valor
Ressarcimento à UFMS (Resolução 278/2017-CD) R$ 0,00
Ressarcimento das Despesas Administra�vas e
Operacionais da Fundação de Apoio (DOA´s) R$ 5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00
 

2. DESPESAS DE CAPITAL

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Descrição do Item Quan�dade Valor Total
Equipamento para ensaio mecânico de laboratório unid 22.000,00
TOTAL R$ 22.000,00
 
TOTAL GERAL (R$) 100.000,00
 
Observações:

O Coordenador do Projeto formulará à INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA, por escrito, de forma detalhada e com a antecedência necessária, as demandas necessárias para a
realização do Projeto, observadas as especificações estabelecidas neste Plano de Trabalho.
Os itens e despesas constantes neste Plano de Trabalho são necessários e exclusivos para atender as ações de execução do projeto de pesquisa “Desenvolvimento de estudos de
conservação, recuperação, implementação e execução da pavimentação asfál�ca no Estado do Mato Grosso do Sul ".
Para o pagamento de diárias, deverá ser observado os valores fixados no Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006, não devendo ultrapassar os valores ali fixados.

 
 III - Cronograma de Desembolso (R$ 100.000,00)
Execução do Projeto – Desembolso da Concedente
 
Ano 1
Metas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
1
2
3

R$ 100.000,00 - - - - -
Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
- - - - - -

 
Ano 2
Metas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

2
3

- - - - - -
Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
- - - - - -

 
 IV – Dos Bens Remanescentes   
 
Os bens previstos no Plano de Trabalho (equipamentos e material permanente, se houver), adquiridos com recursos oriundos da Concedente, permanecerão sob a guarda e
responsabilidade da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) durante a vigência do instrumento jurídico celebrado entre as partes.
 
Observação: Findo o termo, observado o fiel cumprimento do objeto proposto, sendo necessário assegurar a con�nuidade de programa que atenda ao interesse social, os bens
patrimoniais previstos no Plano de Trabalho (equipamentos e material permanente, se houver) deverão ser des�nados para doação à UFMS, obedecidas às normas estabelecidas no
Decreto n° 9.373, de 11/05/2018.
 
 5 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES       



/

 

1. – Coordenador do Projeto

Na qualidade de Coordenador do Projeto, declaro ser o responsável pelas informações prestadas acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua
integralidade, após aprovação do Conselho respec�vo.
 
Campo Grande/MS, __/___/2020
 
Daniel Anijar de Matos
 

2. – Direção da Unidade

Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero pela:
( X ) Aprovação
(    ) Não aprovação
 
Campo Grande/MS, __/___/2020
 
Robert Schiave�o de Souza – Diretor da Unidade
 

3. – Da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria, delibero pela:
( X ) Aprovação
(    ) Não aprovação
 
Campo Grande/MS, __/___/2020
 
Nalvo Almeida – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
 

4. – Da Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta reitoria, delibero pela:
( X ) Aprovação
(     ) Não aprovação
 
Campo Grande/MS, __/___/2020
 
Marcelo Augusto Santos Turine – Reitor
 

5. – Da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC

Após análise do Plano de Trabalho, esta Fundação de Apoio  delibera pela:
( X ) Aprovação
(    ) Não aprovação
 
Campo Grande/MS, __/___/2020
 
Nilde Clara de Souza Benites Brun – Diretora Presidente
 

6. – Do TCE/MS

Após análise do Plano de Trabalho, este órgão delibera pela:
( X ) Aprovação
(    ) Não aprovação
 
Campo Grande/MS, __/___/2020
 
Iran Coelho das Neves – Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Anijar de Matos, Professor do Magisterio Superior, em 12/03/2020, às 09:14, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN, Usuário Externo, em 12/03/2020, às 09:57, 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 Robert Schiaveto de Souza, Diretor(a), em 12/03/2020, às 16:55, 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Nalvo Franco de Almeida Junior, Pró-Reitor(a), em 13/03/2020, às 08:17, 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 Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor(a), em 27/03/2020, às 11:35, 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 IRAN COELHO DAS NEVES, Usuário Externo, em 23/04/2020, às 09:17, 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 1839631 e o código CRC E22B0049.

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

Fone: (67)3345-7132
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.036988/2019-09 SEI nº 1839631

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

