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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES
I - En�dade (Proponente/Contratante)
Órgão
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ
15.461.510/0001-33

Endereço
Cidade Universitária, s/n° - Campus Universitário
Cidade
Campo Grande

UF
MS

CEP
79.070-900

Esfera Administra�va
Federal

DDD
67

Fone
3345-7010

Fax
------------

E-Mail
reitoria@ufms.br

Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine

CPF
070.327.978-57

Nº RG / Órgão Expedidor
161033209 SSP/SP

Cargo
Professor do Magistério Superior

Função
Reitor

Matrícula
23216365

 
II - En�dade (Contratada)
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, 1.922 - Campo Grande - MS - CEP: 79.020-300

Esfera Administra�va
--------

Nome do Responsável
Nilde Clara de Souza Benites Brun

CPF
273.362.551-91

Nº RG/Órgão Expedidor
214.263 -SSP/MS

Cargo
Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Função
 

DDD
67

Telefone
3345-5900

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

E-Feeder — Alimentador Automa�zado para
Rebanhos de Bovinos

Início
Data de Assinatura do
Contrato

Término
Data de Assinatura do Contrato
+ 12 meses

Coordenador do Projeto/Programa  - Unidade Vinculada
 
Ricardo Ribeiro dos Santos  – FACOM/UFMS
 
Objeto
 
Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para apoiar a UFMS em Projeto
Ins�tucional de Pesquisa, prestando serviços de gestão administra�va e financeira, necessários a execução do
Projeto de Pesquisa denominado: “E-Feeder — Alimentador Automa�zado para Rebanhos de Bovinos”.
 
Jus�fica�va da Proposição
 
O objeto a ser executado consiste no desenvolvimento de equipamentos tecnológicos para o agronegócio, em
especial, um equipamento cocho tratador/arraçoador automá�co para bovinos, com dosagem e fornecimento de
suplementos e rações, programável conforme necessidade do usuário, com aparato tecnológico que possibilita
desde o acionamento e controle remoto (via rede wireless), com capacidade para iden�ficar os animais que serão
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tratados/alimentados e com provimento de informações sobre o �po de ração/suplemento que foi dispensado para
os animais.A equipe proponente já iniciou o desenvolvimento experimental (protó�po) desse disposi�vo com
funcionalidades de dispensação automa�zada testadas e validadas. Entretanto, um novo aporte de recursos é
necessário para avançar esse produto permi�ndo dotá-Io de sensores e tecnologias que permitem automa�zar a
maior parte do fluxo de trabalho de provimento de suplementos para os animais, com acurácia no fornecimento e
precisão de horários e frequência. Diante disso, o obje�vo desta proposta é realizar o avanço tecnológico do
protó�po, visando adequa—Io para um ambiente real de produção, assim como avançar os aspectos 2 de pesquisa
mercadológica, tempo de retorno de inves�mento, custos de produção em larga-escala e, principalmente,
iden�ficar parceiros comerciais que permitam a determinação de uma cadeia de fornecimento para esse novo
produto. Em especifico, vislumbra—se avançar o projeto e fabricação do disposi�vo permi�ndo ao mesmo ter
precisão sobre diferentes �pos (granularidade e massa) de suplementos, ser controlado a distâncias de
quilômetros, com funcionamento autônomo via energia solar fotovoltaica, programável, facilmente transportável
com os veiculos disponíveis em uma fazenda; e com capacidade para iden�ficar animais do rebanho que se
aproximam para buscar alimento. Figura 1: protó�po do alimentados automá�co em operação. Figura 2:
alimentador automá�co instalado em ambiente de produção — área de produção em regime de
semiconfinamento. Entende-se que esta proposição propõe um produto inovador, com alta demanda no mercado e
que resolve uma lacuna tecnológica existente, procurando agregar valor e reduzir custos produ�vos na pecuária
bovina. Adicionalmente, vislumbra—se que esta proposta também possa desenvolver toda uma cadeia de logís�ca
e produção, obje�vando um produto com alta tecnologia agregada, com fabricação e distribuição nacional, a custos
acessíveis para os produtores.
Todas as ações deste projeto serão desenvolvidas nos laboratórios de pesquisa e inovação da UFMS e no Centro
Agro-Tecnológico VIVA O CAMPO UFMS,MAPA a fim de apoiar e levar tecnologia aos produtores do estado de Mato
Grosso do Sul e alavancar a economia do estado e do Brasil.
Com a execução desde projeto, serão entregues os seguintes produtos:
1. Seis unidades do equipamento alimentador automá�co para suplementação de bovinos —serão desenvolvidas
unidades do produto e instalados em ambiente de produção (fazendas) que representam diferentes perfis de
usuários. O obje�vo é avaliar as unidades em diferentes ambientes e sob diferentes demandas. Ressalta—se que
algumas dessas unidades terão configurações dis�ntas visando ser adaptável a tamanho do rebanho;
2. Estudo de viabilidade econômica do produto —será desenvolvido estudo afim de determinar perfis de usuário
em que a absorção da tecnologia proposta é preponderante. Além disso, será desenvolvido estudo sobre o ROI
(Return Of lnves�ment) visando apresentar aos potenciais clientes o tempo para retorno do inves�mento e os
bene�cios econômicos gerados;
3. Cadeia de fornecimento para produto — serão estabelecidas parcerias com empresas do setor a fim de
estabelecer modelo de negócio e cadeia de fornecimento (supply chain) para desenvolvimento nacional do produto
em larga escala. O obje�vo é testar e avaliar capacidades técnicas e de atendimento escalável e qualita�vo de
produção para o produto;
4. Relatórios — serão disponibilizados relatórios com dados coletados do periodo de experimentos a campo com os
equipamentos. Esses relatórios cons�tuem conjuntos de dados relevantes tanto para o avanço da pesquisa, a
tomada de decisão em torno do avanço tecnológico do produto. Um dos relatórios é o manual de u�lização para o
usuário sobre o equipamento;
5. Estudo de novas tecnologias que poderão contribuir com as demandas de mercado dos produtores em diversas
áreas do agronegócio.
 
Jus�fica�va para formalização de Contrato com a FAPEC
A jus�fica�va para a contratação da FAPEC obje�vando apoiar na gestão administra�va e financeira do Projeto de
Pesquisa "E-feeder: Alimentar Automá�co para Rebanhos de Bovinos”encontra embasamento jurídico no art. 1º, da
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 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. Somado a isso, cabe salientar que o projeto ultrapassará o
presente exercício financeiro, e considerando que algumas despesas, a exemplo de diárias, bolsas e passagens, por
força de lei, não podem ser inscritas em restos a pagar, faz-se necessário o apoio da FAPEC.
Ademais, jus�fica-se a contratação da Fundação de Apoio 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 disso, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC é a única
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ins�tuição credenciada pelo MEC para apoiar a UFMS nos seus projetos de ensino, pesquisa, extensão,
empreendedorismo, inovação tecnológica e desenvolvimento ins�tucional, 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
O prazo de execução do projeto é es�mado em 12 meses, conforme a�vidades e cronograma a seguir:
A. Projeto tecnológico de 3 versões do disposi�vo: projetar 2 a 3 configurações do disposi�vo com diferentes
capacidades de armazenamento e com enfoques em diferentes �pos de suplementos – meses 1 e 2.
B. Desenvolvimento da cadeia de fornecimento: o enfoque aqui é realizar reuniões visando iden�ficar e determinar
potenciais fornecedores/parceiros para produção do disposi�vo que possam atender os requisitos de qualidade,
escalabilidade e tempo, definidos pela equipe de execução do projeto – meses 1 a 3. 5
C. Fabricação de 6 unidades do disposi�vo: essas unidades serão entregues em diferentes períodos e à medida da
entrega, serão prontamente alocadas em fazendas e ambientes de produção – meses 2 a 8.
D. Levantamento e estudos sobre viabilidade econômica do disposi�vo: nesta etapa o obje�vo é ensaiar os custos
de produção para a fabricação em escala do projeto, definição de perfis de potenciais clientes e estudo e definição
de tempo de retorno de inves�mento – meses 7 a 10.
E. Instalação e acompanhamento da operação e funcionamento do disposi�vo em ambientes de produção: nesta
etapa serão definidos os locais (fazendas) que receberão as unidades fabricadas. Essa definição terá como
parâmetros questões de logís�ca de transporte (distância para o local onde o disposi�vo será finalmente produzido)
e deslocamento, a disponibilidade de acesso por parte da equipe de execução e o perfil da fazenda ou local de
produção. A ins�tuição proponente/executora possui uma fazenda experimental (Fazenda Escola da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS) que pode receber ao menos um desses disposi�vos. Adicionalmente, a
ins�tuição mantém parceria com outras ins�tuições do setor de pecuária e proprietários com perfis de potenciais
usuários dessa tecnologia – meses 4 a 9.
F. Divulgação do disposi�vo: nesta etapa serão elaboradas e executadas estratégias para divulgação o disposi�vo.
Considera-se aqui a apresentação para associações de criadores e bovinos, eventos cien�ficos-tecnológicos e feiras
de exposição de produtos do setor agropecuário – meses 8 a 11.
G. Preparação e organização dos relatórios com dados reais da u�lização do disposi�vo em ambiente de produção –
meses 11 a 12.
H. Elaboração do relatório técnico final – meses 11 a 12.
 
Obje�vo Geral:
O obje�vo desta proposta é promover o avanço tecnológico do protó�po, visando adequá-lo para um ambiente real
de produção, assim como avançar os aspectos de pesquisa mercadológica, tempo de retorno de inves�mento,
custos de produção em larga-escala e, principalmente, iden�ficar parceiros comerciais que permitam a
determinação de uma cadeia de fornecimento para esse novo produto. Em específico, vislumbra-se avançar o
projeto e fabricação do disposi�vo permi�ndo ao mesmo ter precisão sobre diferentes �pos (granularidade e
massa) de suplementos, ser controlado a distâncias de quilômetros, com funcionamento autônomo via energia
solar fotovoltaica, programável, facilmente transportável com os veículos disponíveis em uma fazenda; e com
capacidade para iden�ficar animais do rebanho que se aproximam para buscar alimento.
Entende-se que este projeto apresenta um produto inovador, com alta demanda no mercado e que resolve uma
lacuna tecnológica existente, procurando agregar valor e reduzir custos produ�vos na pecuária bovina.
Adicionalmente, vislumbra-se que esta proposta também possa desenvolver toda uma cadeia de logís�ca e
produção, obje�vando um produto com alta tecnologia agregada, com fabricação e distribuição nacional, a custos
acessíveis para os produtores.
 
Obje�vos específicos:

Desenvolver um equipamento cocho tratador/arraçoador automá�co para bovinos, com dosagem e
fornecimento de suplementos e rações, programável conforme necessidade do usuário, com aparato
tecnológico que possibilita desde o acionamento e controle remoto (via rede wireless).
Desenvolver novas tecnologias acopladas, como desenvolvimento de sensor para iden�ficação de animais
com alterações de consumo e iden�ficação de possíveis situações de enfermidade; monitoramento com
cálculo de conversão alimentar, ganho de peso es�mado, dias para o abate, Reais por kg de ganho de peso,
equilíbrio bioeconômico, so�wares de monitoramento de produção, dentre outras soluções inovadoras.
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Fomentar a inovação no agronegócio, com ênfase no uso de tecnologias para o agronegócio, em especial
para a bovinocultura de corte.

Metas:
1. Projetar, fabricar e implantar seis unidades do equipamento alimentador automá�co para suplementação de
bovinos —serão desenvolvidas unidades do produto e instalados em ambiente de produção (fazendas) que
representam diferentes perfis de usuários. O obje�vo é avaliar as unidades em diferentes ambientes e sob
diferentes demandas. Ressalta—se que algumas dessas unidades terão configurações dis�ntas visando ser
adaptável a tamanho do rebanho;
2. Realizar estudo de viabilidade econômica do produto —estudo a fim de determinar perfis de usuário em que a
absorção da tecnologia proposta é preponderante. Além disso, será desenvolvido estudo sobre o ROI (Return Of
lnves�ment) visando apresentar aos potenciais clientes o tempo para retorno do inves�mento e os bene�cios
econômicos gerados. Esse estudo deve ser o embrião de um plano de negócios para o produto.
3. Estudo sobre cadeia de fornecimento para produto — será realizado estudo e viabilizado parcerias com empresas
do setor a fim de estabelecer modelo de negócio e cadeia de fornecimento (supply chain) para desenvolvimento
nacional do produto em larga escala. O obje�vo é testar e avaliar capacidades técnicas e de atendimento escalável e
qualita�vo de produção para o produto;
As ações deste projeto serão desenvolvidas nos laboratórios de pesquisa e inovação da UFMS e no Centro Agro-
Tecnológico VIVA O CAMPO UFMS-MAPA a fim de apoiar e levar tecnologia aos produtores do estado de Mato
Grosso do Sul e alavancar a economia do estado e do Brasil.
 
Resultados esperados
Trata-se de um produto inovador, com alta demanda no mercado e que resolve uma lacuna tecnológica existente na
pecuária, procurando agregar valor e reduzir custos produ�vos. Adicionalmente, vislumbra-se que esta proposta
também possa desenvolver toda uma cadeia de logís�ca e produção (supply chain) obje�vando ter um produto com
alta tecnologia agregada, com fabricação e distribuição nacional, a custos acessíveis para os produtores.
O produto será desenvolvido com o conceito de “interface aberta” de tal forma a ser compa�vel e possa receber
mais tecnologias de automação, comunicação e uso de sensores. O público alvo final do projeto são produtores
rurais pecuaristas de todos os portes. Esses produtores têm carência de cochos adequados para fornecimento de
suplementação que possibilite uma disponibilização uniforme para os animais. As empresas que vendem
suplementos e rações para os produtores também têm grande interesse no fornecimento adequado de seus
produtos, sendo clientes indiretos do alimentador automá�co, podendo eventualmente inclusive oferecê-los em
regime de comodato para seus clientes, talvez em troca dos dados que serão ob�dos com os mesmos.
Por isso, a disponibilização de um equipamento de alta demanda no mercado, como o proposto neste projeto, que
automa�ze e controle com precisão o fornecimento de suplementos para ruminantes, irá o�mizar essa tecnologia
no campo, com resultados diretos de economia para o produtor rural. Isso permi�rá que o mesmo se sinta
encorajado a expandir suas a�vidades de suplementação do rebanho, fomentando também esse mercado,
impactando posi�vamente na qualidade dos resultados e mais empregos em toda a cadeia produ�va. O próprio
abate de animais mais jovens proporciona melhoria da qualidade da carne, que também irá favorecer a indústria
frigorífica.
A redução de emissões de gases de efeito estufa será uma contribuição muito importante para a redução dos
impactos ambientais da a�vidade pecuária no Brasil, que é responsável por mais de 10% das emissões totais do
país.
Atualmente a principal concorrência para um alimentador automá�co de bovinos no Brasil é o baixo custo rela�vo
da mão-de-obra e de cochos não automa�zados, tradicionais no mercado. Os produtores u�lizam cochos
tradicionais já disponíveis em suas fazendas, ou adquirem bombonas plás�cas cortadas ao meio que servem de
comedouros para os animais. Todavia, esses equipamentos usualmente não permitem uma distribuição uniforme
do produto. Os trabalhadores dessas fazendas usualmente têm de fazer o transporte do produto em carroças ou
reboques de tratores, quase que diariamente, mesmo que sob chuva, causando perdas na qualidade da ração,
algumas vezes até com risco de danos à saúde. Da experiência de campo se pôde perceber que os trabalhadores se
mostram entusiasmados com a possibilidade de fazer isso com muito menor frequência. Por isso, o uso desse
equipamento permi�rá o direcionamento da mão-de-obra para a�vidades mais importantes, além de favorecer seu
treinamento e educação, ajudando também a fixar mão de obra jovem no campo.
Em termos de comercialização do equipamento, com consequente impacto na geração de renda e giro da economia
local, a tendência é que o mesmo seja vendido por empresas de máquinas para o setor, com forte parceria com
indústrias de suplementos e rações para bovinos. O ambiente de inovação proporcionado pelo MAPA permi�rá a
exposição do produto em feiras técnicas especializadas, com acompanhamento de pesquisadores especialistas no
assunto que terão validado o produto, conferindo a confiabilidade necessária ao mesmo. A disponibilização do
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produto para representantes e revendedores de produtos agropecuários, que existem em pra�camente todos os
municípios brasileiros onde existe a�vidade agropecuária e a divulgação do mesmo em parceira com as ins�tuições
de pesquisa irá possibilitar uma venda técnica segura para o mesmo.
 
Mecanismos de mesuração de resultados:

O mecanismo para avaliar os resultados do projeto será via avaliação dos indicadores �sicos do projeto
conforme apresentado no cronograma de execução. Especificamente, vislumbra-se também avaliar o projeto
pelas entregas dos seguintes materiais:

1. Seis unidades do equipamento alimentador automá�co para suplementação de bovinos;
2. Estudo de viabilidade econômica do produto;
3. Estudo sobre cadeia de fornecimento para produto;
4. Relatórios - serão disponibilizados relatórios com dados coletados do período de experimentos a campo com os
equipamentos. Esses relatórios cons�tuem conjuntos de dados relevantes tanto para o avanço da pesquisa, a
tomada de decisão em torno do avanço tecnológico do produto. Um dos relatórios é o manual de u�lização para o
usuário sobre o equipamento;
Responsabilidades de cada ente
 
Da UFMS:
1. Executar o Projeto de Pesquisa;
2. Planejar e organizar a�vidades previstas e encaminhar a FAPEC as demandas necessárias à execução das
a�vidades previstas;
3. Encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as informações e documentos que se façam
indispensáveis à adequada execução do serviço de gestão contratado.
4. Colocar à disposição da CONTRATADA os recursos financeiros necessários à regular execução da gestão
administra�va e financeira do plano de trabalho, fornecendo-lhe, sempre que isso lhe fizer exigível, dados
indispensáveis para ao bom e fiel cumprimento do objeto contratado;
5. Especificar a CONTRATADA, conforme con�do no Plano de Trabalho e na forma da lei, os serviços, bens e demais
objetos a serem contratados no interesse do plano de trabalho.
 
Da FAPEC:
1. Supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato, visando assegurar os propósitos
estabelecidos pela CONTRATANTE;
2. Designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda a execução do contrato, em
cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei no 8.666/93;
3. Manter a CONTRATANTE informada de todas as fases do serviço contratado e de todas as ações rela�vas a ele;
4. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar quaisquer serviços a
que se comprometa prestar, sem autorização da CONTRATANTE;
5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações com ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação;
6. Atender ao exigido no Decreto no 7.203, de 04.06.2010 - Lei do Nepo�smo;
7. Executar suas a�vidades visando à implementação e o desenvolvimento do serviço de gestão contratado, tudo de
forma a a�ngir os fins objeto do plano de trabalho a ser gerenciado;
8. Abrir e manter conta bancária específica para receber e movimentar os recursos financeiros alocados à execução
do presente contrato, bem como pagar os respec�vos fornecedores de bens e serviços, ou de qualquer outro �po
de contrato, por meio de transferências bancárias em favor do beneficiário contratado;
9. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigível, os relatórios das a�vidades desenvolvidas no âmbito do
gerenciamento do plano de trabalho;
10. Possibilitar ao fiscal do contrato o acompanhamento das operações rela�vas às movimentações bancárias
efetuadas, bem como o acesso à emissão de extratos e saldos bancários;
11. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado, informações adicionais aos relatórios
sobre a�vidades técnicas, administra�vas e financeiras decorrentes do presente contrato;
12. Guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas em razão da execução do contrato, sendo vedada a
sua divulgação sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;
13. Cumprir, rigorosamente, todos os prazos fixados no cronograma de a�vidades, requisitando com antecedência
necessária os documentos e informações que se façam necessários e que devam ser fornecidos pelos
representantes da CONTRATANTE;
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14. Observar fielmente as obrigações e detalhamentos estabelecidos no plano de trabalho, devendo atender,
outrossim, as determinações e orientações que formalmente lhe sejam dirigidas pelo fiscal do contrato e pelo
coordenador do plano de trabalho;
15. Apresentar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após o final da execução do contrato, prestação de contas
contábil/financeira, devendo incluir em tal prestação de contas as transferências à CONTRATANTE dos bens que
forem adquiridos com recursos do plano de trabalho, bem como instruí-la, no que for aplicável, com as peças
referenciadas no ar�go 62 da Portaria Interministerial/CGU/MF/MPOG no 424 de 30 de dezembro de 2016 e com
os comprovantes efe�vos dos contratos e pagamentos efetuados no interesse do plano de trabalho, entre outros;
16. A CONTRATADA divulgará anualmente relatórios indicando os valores executados, discriminando a Unidade
Acadêmica e a relação dos pagamentos efetuados de qualquer natureza em decorrência da execução deste
Contrato.;
17. Observar, nos respec�vos processos de contratação de bens e serviços, o Decreto 8.241/2014, que dispõe sobre
a contratação de bens e serviços pelas fundações de apoio, podendo e devendo u�lizar nas respec�vas
contratações, caso mais vantajosas, as atas de registro de preços man�das pela CONTRATANTE ou por outro órgão
público federal;
18. Submeter-se à fiscalização da execução do contrato pela CONTRATANTE e pelos órgãos de auditorias externa e
interna competentes, tais como CGU e TCU, na forma e limites da lei;
19. Responsabilizar-se, exclusivamente, pela contratação e pagamento dos salários/remunerações/bolsas/contratos
de seus empregados, prestadores de serviço, colaboradores e fornecedores, bem como recolher, no prazo legal, os
encargos sociais (previdenciários e trabalhistas) e tributos devidos, exibindo, sempre que solicitado, as
comprovações respec�vas, inclusive quanto às obrigações acessórias tributárias e previdenciárias;
20. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações trabalhistas, Jus�ça
do Trabalho (CNDT) e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lei para a contratação;
21. Administrar e responder por todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados, prestadores de serviços,
fornecedores e colaboradores, inclusive aqueles contratados para atuar diretamente no interesse da execução do
plano de trabalho;
22. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato a outra fundação de apoio, ou mesmo
delegar o núcleo do contrato (gestão administra�va e financeira do plano de trabalho) a terceiros;
23. Aplicar no mercado financeiro, na forma do §4° do ar�go 116 da Lei no 8.666/93, sempre que houver
possibilidade, os saldos de recursos que es�verem parados na conta bancária aberta para transitar os recursos
transferidos para gerir o plano de trabalho, devendo os respec�vos rendimentos fazer parte da prestação de contas
a ser apresentada ao final;
24. Observar, em qualquer ação durante a execução do presente contrato de gestão administra�va e financeira do
plano de trabalho, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
economicidade;
25. Atender, na forma da lei e do plano de trabalho, as especificações para a contratação de bens e serviços
encaminhada, por escrito, pelo coordenador do plano de trabalho;
26. Formalizar, mediante autuação e registro sequencial prévios dos respec�vos procedimentos, todas as ações que
envolvam contratação e pagamento, no interesse e com recursos do plano de trabalho;
27. Atender, nas contratações de bens e serviços necessários à execução do plano de trabalho, rigorosamente aos
preços de mercado.
 
 
Equipamentos a serem u�lizados no Projeto/Programa

Da UFMS: Computadores, impressora e equipamentos para desenvolvimento e testes de circuitos
eletrônicos.
Da FAPEC: Não se aplica

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

Da UFMS: Laboratório de Sistemas Computacionais de Alto Desempenho e fazenda escola da UFMS.
Da FAPEC: Não se aplica.

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

Matrícula
SIAPE

CPF Vínculo
UFMS (1)

Titulação (2) Carga
Horária (3)

Valor
da
Bolsa
(R$) (4)

Quan�dade de
meses p/
recebimento de
Bolsas (5)

Função(6)

Ricardo
Ribeiro
dos
Santos
 

1725040 60459123220 Docente D 200 - - Coordenador

 
Par�cipantes Vinculados à UFMS – Discentes

Nome
Completo

RGA
UFMS CPF Curso (1) Nível (2)) Carga

Horária (3)

Valor
da
Bolsa
(R$) (4)

Quan�dade de
meses
p/ recebimento de
Bolsas (5)

Função(6)

A
selecionar - - - G 960 800,00 12

Estudos, desenvolvimento
e testes de circuitos
eletrônicos

A
selecionar - - - G 960 800,00 12

Estudos, documentação e
validação de firmware para
sistemas embarcados

(1) Curso = informar o nome do curso em que o aluno está matriculado.
(2) Nível = informar se Graduação (G), Mestrado (M) ou Doutorado (D).
(3) Carga Horária = es�ma�va da carga horária total a ser des�nada, pelo aluno, para a execução do projeto.
(4) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela par�cipação no projeto. Se não
houver pagamento de bolsa, informar 0,00.
(5) Número de meses para recebimento de Bolsa.
(6) Função = informar qual a atribuição que exercerá  no projeto.
Par�cipantes não vinculados à UFMS
Nome
Completo CPF

Carga
Horária (1)

Valor da Bolsa
(R$) (2)

Quan�dade de meses para
recebimento de Bolsas(3) Função(4)

Davi José
Bungenstab 54409713191 200 - - Pesquisador

- - - - - -
(1) Carga Horária = es�ma�va da carga horária total a ser des�nada, pelo aluno, para a execução do projeto.
(2) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela par�cipação no projeto. Se não
houver pagamento de bolsa, informar 0,00.
(3) Quan�dade de meses para recebimento de Bolsas.
(4) Função= informar qual a atribuição que exercerá no projeto.
 
III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Etapa Especificação
Indicador Físico Período
Unidade Quan�dade Início Término

Etapa 1: Projeto
do disposi�vo

Projeto tecnológico de 3 versões do disposi�vo:
projetar 2 a 3 configurações do disposi�vo com
diferentes capacidades de armazenamento e
com enfoques em diferentes �pos de
suplementos

Projetos
técnicos dos
modelos e
versões dos
disposi�vos

1 Mês
1 Mês 2

Etapa 2:
Desenvolvimento
da cadeia de
supply-chain

Desenvolvimento da cadeia de fornecimento: o
enfoque aqui é realizar reuniões visando
iden�ficar e determinar potenciais
fornecedores/parceiros para produção do
disposi�vo que possam atender os requisitos de
qualidade, escalabilidade e tempo, definidos pela
equipe de execução do projeto

Atas de
reuniões 1 Mês

1 Mês 4
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Etapa 3:
Fabricação

Fabricação de 6 unidades do disposi�vo: essas
unidades serão entregues em diferentes
períodos e à medida da entrega, serão
prontamente alocadas em fazendas e ambientes
de produção

Equipamentos
prontos para
implantação,
relatório

6 Mês
2

Mês 8

Etapa
4:Viabilidade
econômica

Levantamento e estudos sobre viabilidade
econômica do disposi�vo: nesta etapa o obje�vo
é ensaiar os custos de produção para a
fabricação em escala do projeto, definição de
perfis de potenciais clientes e estudo e definição
de tempo de retorno de inves�mento

Relatório
técnico sobre
a proposição
da viabilidade
econômica

1 Mês
7 Mês 10

Etapa 5:
Implantação

Instalação e acompanhamento da operação e
funcionamento do disposi�vo em ambientes de
produção: nesta etapa serão definidos os locais
(fazendas) que receberão as unidades fabricadas.
Essa definição terá como parâmetros questões
de logís�ca de transporte (distância para o local
onde o disposi�vo será finalmente produzido) e
deslocamento, a disponibilidade de acesso por
parte da equipe de execução e o perfil da
fazenda ou local de produção. A ins�tuição
proponente/executora possui uma fazenda
experimental (Fazenda Escola da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS) que
pode receber ao menos um desses disposi�vos.
Adicionalmente, a ins�tuição mantém parceria
com outras ins�tuições do setor de pecuária e
proprietários com perfis de potenciais usuários
dessa tecnologia

Relatório
descri�vo da
implantação e
primeiros
resultados

1 Mês
4 Mês 9

Etapa 6:
Divulgação

Divulgação do disposi�vo: nesta etapa serão
elaboradas e executadas estratégias para
divulgação o disposi�vo. Considera-se aqui a
apresentação para associações de criadores e
bovinos, eventos cien�ficos-tecnológicos e feiras
de exposição de produtos do setor agropecuário

Material e
ações de
divulgação

1 Mês
8 Mês 11

Etapa 7:
Preparação de
relatórios

Preparação e organização dos relatórios com
dados reais da u�lização do disposi�vo em
ambiente de produção

Relatório final 1 Mês
11 Mês 12

 
4 – FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
I – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos
A fonte de financiamento do presente Projeto de Pesquisa “E-Feeder: Alimentador Automá�co para Rebanhos de
Bovinos” é oriunda de Termo de Execução Descentralizada do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento,
no valor total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Elemento de despesa 3390.39.
 
A Fundação de Apoio (FAPEC) fará a gestão administra�va e financeira dos recursos repassados para a execução do
projeto. 
 
PLANO DE APLICAÇÃO
 
 DESPESAS DE CUSTEIO 
Natureza da Despesa   
 Especificação Financiador Valor
 Auxílio Financeiro a Estudantes TED MAPA R$ 19.200,00
 Material de consumo TED MAPA R$ 150.000,00

Serviços de Terceiros – Pessoa TED MAPA R$ 185.000,00
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Jurídica

Despesas com Locomoção TED MAPA
 R$ 30.800,00

DESPESAS DE CAPITAL   

 

Especificação Financiador (es) Valor
Equipamentos e Material
Permanente - R$ 0,00

* Especificar - R$ 0,00
TOTAL GERAL R$385.000,00
 
 
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

2 Bolsas de Pesquisa (Graduação - G) 12 meses R$ 800,00 R$ 19.200,00
TOTAL GERAL R$ R$ 19.200,00

MATERIAL DE CONSUMO
Nacional
Descrição do Item Quan�dade Es�mada Valor Total
Alimentos de animais
 -x- R$ 20.000,00

Material Elétrico e Eletrônico
 -x- R$ 45.000,00

Material de processamento de dados -x- R$ 5.000,00
Material para Produção Industrial -x- R$ 75.000,00
Material de Expediente -x- R$ 5.000,00
TOTAL GERAL R$ 150.000,00
 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Descrição do Item Quan�dade Valor Total
Serviços tecnológicos especializados - corte, usinagem e
dobra de chapas e montagem mecânica do disposi�vo -x- R$ 100.000,00

Serviços técnicos especializados - automação eletrônica, 
desenvolvimento de sistemas embarcados e firmware -x- R$ 50.000,00

Serviços de transporte de disposi�vo/equipamento para
testes em campo -x- 35.000,00

TOTAL GERAL R$ 185.000,00
 

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Descrição do Item Quan�dade Valor Total
Locação de Veículos para transporte de pessoas  -x- R$ 30.800,00
TOTAL GERAL R$ 30.800,00
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Observações:
* O Coordenador do Projeto formulará à CONTRATADA, 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 “E-feeder: Alimentador Automá�co para Rebanhos de Bovinos”.
* 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.
* Constam inclusos em Material de Consumo os eventuais encargos decorrentes da aquisição destes materiais.
*A concessão de bolsas deverá observar o disposto na Resolução n° 144/2018-CD/UFMS e demais normas que
regem a matéria.
 
III - Cronograma de Desembolso (R$ 385.000,00)
 
Proponente/Contratante – Execução Financeira do Projeto
* (Em virtude da especificidade do Projeto e das grandes demandas iniciais, faz-se necessário que o valor des�nado
à execução do Projeto seja desembolsado em uma única parcela à Contratada
Meta/Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
Etapas 1 a 7 R$ 385.000.00 - - - - -
 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
 - - - - - -
 
Despesas Operacionais e Administra�vas (DOA´s) da FAPEC – (Não haverá a cobrança de despesas operacionais e
administra�vas)
 
Ano 1
Meta Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

-x- -x- -x- -x- -x- -x-

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

-x- -x- -x- -x- -x- -x-
 
 
5 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES
I – Coordenador do Projeto/Programa
Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser o responsável pelas informações prestada acima e
atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após aprovação do
Conselho respec�vo.
 
Ricardo Ribeiro dos Santos
 
II – Direção de Centro/Campus/Núcleo/Faculdade/Escola/Ins�tuto
Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero pela:
( X ) Aprovação
(___) Não aprovação
 
Henrique Mongelli
 
III – 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
 
Nalvo Franco de Almeida Jr.
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IV – Da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC
Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a este Concedente, delibero pela:
( X ) Aprovação
(___) Não aprovação
 
Nilde Clara de Souza Benites Brun
 
IV – Da Reitoria
Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a este Concedente, delibero pela:
( X ) Aprovação
(___) Não aprovação
 
Marcelo Augusto Santos Turine

Documento assinado eletronicamente por NILDE CLARA DE SOUZA BENITES
BRUN, Usuário Externo, em 23/12/2019, às 11:41, 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 Nalvo Franco de Almeida Junior,
Pró-Reitor(a), em 23/12/2019, às 15:30, 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 23/12/2019, às 17:15, 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 Ricardo Ribeiro dos Santos,
Professor do Magisterio Superior, em 23/12/2019, às 17:49, 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 Henrique Mongelli, Diretor(a),
em 23/12/2019, às 17:56, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

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 1710361 e o código CRC 2566D12A.

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
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


05/02/2020 SEI/UFMS - 1710361 - Plano de Trabalho

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2111707&infra_sistem… 12/12

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 23104.043875/2019-51 SEI nº 1710361



  

Unidade Gestora: [FACOM/UFMS]

  CONTRATO Nº 113/2019-UFMS

CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL-
FUFMS E A FUNDAÇÃO
DE APOIO À PESQUISA,
AO ENSINO E À
CULTURA – FAPEC.

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS), instituição de ensino superior
com personalidade jurídica de direito público, instituída nos termos da Lei nº
6.674, de 05 de julho de 1979, com sede à Av. Costa e Silva, s/nº, Cidade
Universitária, CEP 79070-900, em Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor
de Administração e Infraestrutura, AUGUSTO CESAR PORTELLA
MALHEIROS, portador do CPF/MF n° 024.985.168-75, conforme delegação
de atribuição objeto da Portaria n° 785, de 30.05.2019, e do outro lado, a
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA (FAPEC),
entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.513.690/0001-50, com endereço à Rua
Nove de Julho, 1.922, Vila Ipiranga – Campo Grande/MS, neste ato
representada por sua Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN, brasileira, domiciliado e residente
em Campo Grande/MS, portadora da Carteira de Identidade nº 214.263
SSP/MS e do CPF/MF nº 273.362.551-91, e considerando o contido no
processo nº 23104.043875/2019-51, celebram este Contrato, com
fundamento no Inciso XIII, do Art. 24, da Lei nº 8.666/1993, que se regerá
pelas Cláusulas e condições seguintes:
 
CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC encontra-se devidamente
registrada no MEC/MCTIC como Fundação de Apoio à Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (Portaria Conjunta MEC/MCTIC n. 33 de 12/05/2016),
declarada de utilidade pública municipal (Lei 2.050, de 15/06/1982),
registrada e credenciada junto ao CNPq (Nº 900.0785/2000), registrada
junto ao Conselho Regional de Administração – CRA/MS (Registro nº E-0102,
Certidão nº 064/2016).
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CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é a única entidade autorizada a
apoiar a FUFMS, nos projetos de pesquisa, ensino, extensão, de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e inovação de
interesse da Universidade, especialmente no que concerne a gestão
administrativa e financeira necessária a execução dos projetos;
 
CONSIDERANDO a existência de requisitos legais e administrativos prévios
para que a Fundação FAPEC possa se relacionar com a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com fulcro nos princípios da
Administração Pública, princípios e preceitos da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores; da Lei 8.958, de 20 de dezembro de
1994, alterada pela Lei 12.349, de 15 de dezembro de 2010, Lei 12.863, de
24 de setembro de 2013, Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016;
regulamentada pelo Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e
alterações determinadas pelo Decreto 7.544, de 02 de agosto de 2011,
Decreto 8.240, de 21 de maio de 2014, Decreto 8.241, de 21 de maio de
2014, Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria Interministerial
424, de 30 de dezembro de 2016, e ainda, em consonância com as
Resoluções UFMS nº 133/2015, 135/2015, 133/2017 e 278/2017, bem
como a Legislação competente em vigor aplicável à espécie, o qual, na
melhor forma de direito, reger-se-à, pelas seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONVENÇÕES 
1.1. As signatárias adotam as designações simplificadas de
“CONTRATANTE” para a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul e de “CONTRATADA” para a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e
à Cultura – FAPEC.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura
(FAPEC) para apoiar a UFMS em Projeto Institucional de Pesquisa, prestando
serviços de gestão administrativa e financeira, necessários a execução do
Projeto de Pesquisa denominado: “E-Feeder — Alimentador Automatizado
para Rebanhos de Bovinos”, conforme Anexo I, Plano de Trabalho
(Documento SEI 1710361).
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1 – O presente contrato é celebrado por meio de dispensa de licitação,
com fundamento no inciso XIII, do Art. 24 da Lei n. 8.666/93, e amparado
no artigo 1º da Lei n. 8.958/94, regulamentada pelos Decretos n.
7.423/2010 e Decreto Nº 8.241, de 21 de maio de 2014.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO DETALHAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
4.1. Executar o Projeto de Extensão;
4.2. Planejar e organizar atividades previstas e encaminhar a FAPEC as
demandas necessárias à execução das atividades previstas;
4.3. Encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as
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informações e documentos que se façam indispensáveis à adequada
execução do serviço de gestão contratado;
4.4. Colocar à disposição da CONTRATADA os recursos financeiros
necessários à regular execução da gestão administrativa e financeira do
plano de trabalho, fornecendo-lhe, sempre que isso lhe fizer exigível, dados
indispensáveis para ao bom e fiel cumprimento do objeto contratado;
4.5. Especificar a CONTRATADA, conforme contido no Plano de Trabalho e
na forma da lei, os serviços, bens e demais objetos a serem contratados no
interesse do plano de trabalho.
 
5. CLÁUSULA QUARTA - DO DETALHAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1. supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato,
visando assegurar os propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;
5.2. designar um responsável para representar a CONTRATADA durante
toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no art. 68 da
Lei no 8.666/93;
5.3. manter a CONTRATANTE informada de todas as fases do serviço
contratado e de todas as ações relativas a ele;
5.4. não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, nem subcontratar quaisquer serviços a que se comprometa
prestar, sem autorização da CONTRATANTE;
5.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações com ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na dispensa de licitação;
5.6. atender ao exigido no Decreto no 7.203, de 04.06.2010 - Lei do
Nepotismo;
5.7. executar suas atividades visando à implementação e o desenvolvimento
do serviço de gestão contratado, tudo de forma a atingir os fins objeto do
plano de trabalho a ser gerenciado;
5.8. abrir e manter conta bancária específica para receber e movimentar os
recursos financeiros alocados à execução do presente contrato, bem como
pagar os respectivos fornecedores de bens e serviços, ou de qualquer
outro tipo de contrato, por meio de transferências bancárias em favor do
beneficiário contratado;
5.9. apresentar à CONTRATANTE, quando exigível, os relatórios das
atividades desenvolvidas no âmbito do gerenciamento do plano de trabalho;
5.10. possibilitar ao fiscal do contrato o acompanhamento das operações
relativas às movimentações bancárias efetuadas, bem como o acesso à
emissão de extratos e saldos bancários;
5.11. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado,
informações adicionais aos relatórios sobre atividades técnicas,
administrativas e financeiras decorrentes do presente contrato;
5.12. guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas em razão da
execução do contrato, sendo vedada a sua divulgação sem a prévia e
expressa concordância da CONTRATANTE;
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5.13. cumprir, rigorosamente, todos os prazos fixados no cronograma de
atividades, requisitando com antecedência necessária os documentos e
informações que se façam necessários e que devam ser fornecidos pelos
representantes da CONTRATANTE;
5.14. observar fielmente as obrigações e detalhamentos estabelecidos no
plano de trabalho, devendo atender, outrossim, as determinações e
orientações que formalmente lhe sejam dirigidas pelo fiscal do contrato e
pelo coordenador do plano de trabalho;
5.15. apresentar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após o final da
execução do contrato, prestação de contas contábil/financeira, devendo
incluir em tal prestação de contas as transferências à CONTRATANTE dos
bens que forem adquiridos com recursos do plano de trabalho, bem como
instruí-la, no que for aplicável, com as peças referenciadas no artigo 62 da
Portaria Interministerial/CGU/MF/MPOG no 424 de 30 de dezembro de 2016
e com os comprovantes efetivos dos contratos e pagamentos efetuados no
interesse do plano de trabalho, entre outros;
5.16. A CONTRATADA divulgará anualmente relatórios indicando os valores
executados, discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos
pagamentos efetuados de qualquer natureza em decorrência da execução
deste Contrato.;
5.17. observar, nos respectivos processos de contratação de bens e
serviços, o Decreto 8.241/2014, que dispõe sobre a contratação de bens e
serviços pelas fundações de apoio, podendo e devendo utilizar nas
respectivas contratações, caso mais vantajosas, as atas de registro de
preços mantidas pela CONTRATANTE ou por outro órgão público federal;
5.18. submeter-se à fiscalização da execução do contrato pela
CONTRATANTE e pelos órgãos de auditorias externa e interna competentes,
tais como CGU e TCU, na forma e limites da lei;
5.19. responsabilizar-se, exclusivamente, pela contratação e pagamento
dos salários/remunerações/bolsas/contratos de seus empregados,
prestadores de serviço, colaboradores e fornecedores, bem como recolher,
no prazo legal, os encargos sociais (previdenciários e trabalhistas) e
tributos devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações
respectivas, inclusive quanto às obrigações acessórias tributárias e
previdenciárias;
5.20. manter, durante o período de vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações trabalhistas, Justiça do Trabalho (CNDT)
e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lei para a
contratação;
5.21. administrar e responder por todo e qualquer assunto relativo aos
seus empregados, prestadores de serviços, fornecedores e colaboradores,
inclusive aqueles contratados para atuar diretamente no interesse da
execução do plano de trabalho;
5.22. não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente
contrato a outra fundação de apoio, ou mesmo delegar o núcleo do
contrato (gestão administrativa e financeira do plano de trabalho) a
terceiros;
5.23. aplicar no mercado financeiro, na forma do §4° do artigo 116 da Lei
no 8.666/93, sempre que houver possibilidade, os saldos de recursos que
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estiverem parados na conta bancária aberta para transitar os recursos
transferidos para gerir o plano de trabalho, devendo os respectivos
rendimentos fazer parte da prestação de contas a ser apresentada ao final;
5.24. observar, em qualquer ação durante a execução do presente contrato
de gestão administrativa e financeira do plano de trabalho, os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
economicidade;
5.25. atender, na forma da lei e do plano de trabalho, as especificações para
a contratação de bens e serviços encaminhada, por escrito, pelo
coordenador do plano de trabalho;
5.26. formalizar, mediante autuação e registro sequencial prévios dos
respectivos procedimentos, todas as ações que envolvam contratação e
pagamento, no interesse e com recursos do plano de trabalho;
5.27. atender, nas contratações de bens e serviços necessários à execução
do plano de trabalho, rigorosamente aos preços de mercado.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA
REMUNERAÇÃO RELATIVA AOS CUSTOS OPERACIONAIS
INCORRIDOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL
6.1. A previsão de execução/gestão financeira neste contrato integra o total
de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), provenientes do
Termo de Execução Descentralizada do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento.
6.2 – A CONTRATADA não fará jus ao ressarcimento de despesas
administrativas decorrentes do apoio ao Projeto a que se refere a
Cláusula Segunda.
6.4 - Caso tenha saldo remanescente efetivamente apurado deverá ser
integralmente restituído pela CONTRATADA à CONTRATANTE, devidamente
corrigido com os rendimentos pertinentes, em até 30 dias após a execução
do contrato, juntamente com a prestação de contas.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - Os recursos financeiros, a serem transferidos pela UFMS, serão
obrigatoriamente movimentados pela CONTRATADA por intermédio de
conta bancária exclusiva, vinculada a este Contrato cujos extratos
integrarão as respectivas Prestações de Contas.
7.2 - O recurso será antecipado de forma integral à CONTRATADA para
execução do projeto, tendo em vista que não há previsão de ressarcimento
de despesas administrativas.
7.3 - A movimentação dos recursos gerenciados pela CONTRATADA deverá
ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços
devidamente identificados.
7.3- As despesas correrão à conta de dotação orçamentária do oriundos do
TED do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Nota de
Empenho nº 2019NE806813.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 A execução das atividades contratuais ora pactuadas será
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acompanhada e supervisionada por GESTOR designado pela
CONTRATANTE, o qual se incumbirá de proceder a anotações, em registro
próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente
contrato, sendo-lhe assegurada, ainda, a prerrogativa de supervisionar a
execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas.
8.2 A supervisão exercida pelo GESTOR da CONTRATANTE não excluirá ou
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita
execução do objeto contratual.
8.3 Ante o princípio da segregação de funções, o coordenador do plano de
trabalho não poderá ser designado para o encargo de GESTOR do contrato.
9. CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1. Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alterados
mediante Termo Aditivo, nas situações e limites permitidos pela Lei n.
8666/93, e amparado no artigo 1º da Lei n. 8.958/94, regulamentada pelos
Decretos n. 7.423/2010 e Decreto Nº 8.241, de 21 de maio de 2014,
observando o interesse público.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1  O contrato poderá ser rescindido:
a) unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos do artigo 79, inciso I, da
Lei 8.666/93;
b) por acordo mútuo, na forma do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93; e
c) judicialmente, na forma do inciso III do artigo 79, inciso III, da Lei
8.666/93.
d) pelo não recredenciamento tempestivo da CONTRATADA pelo MCT/MEC,
conforme Decreto 7423/2010.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DAS PENALIDADES E DO
PROCEDIMENTO PARA APLICÁ- LAS
11.1 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a autoridade
administrativa poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, e sem
prejuízo das responsabilidades civis e penais, aplicar à CONTRATADA as
sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.
11.2 - Sem prejuízo do contido no item 10.1, será aplicada à CONTRATADA:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
b) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

11.3 - Além de poder ser cumulada com outras penalidades previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, a multa não tem caráter compensatório e o seu
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas na execução do contrato.

Contrato nº 113/2019-UFMS (1721876)         SEI 23104.043875/2019-51 / pg. 6



11.4 - A CONTRATADA será notificada da irregularidade e poderá no prazo
de 05 (cinco) dias, contados do seu recebimento, apresentar defesa por
escrito e requerer as provas que pretende produzir. Produzidas as provas,
será notificada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, alegações
finais, decidindo a autoridade em igual prazo.
11.5 - Da decisão que aplicar a sanção caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias, sem efeito suspensivo, para a autoridade superior, salvo se for
ela mesmo a autoridade que tenha aplicado a sanção, quando então caberá
pedido de reconsideração em igual prazo.
11.6 - As sanções aplicadas serão registradas nos cadastros administrados
pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério do Planejamento.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO
OBJETO CONTRATUAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
12.1 - As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser
executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas
e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução, total ou parcial.
12.2 - Durante a execução do contrato, o GESTOR do contrato deverá
avaliar a regularidade da prestação do serviço de gestão contratado,
formulando, quando necessário, as determinações para corrigir eventuais
inadequações.
12.3 - Os relatórios parciais sobre a execução do contrato apresentados
pela CONTRATADA deverão ser submetidos ao GESTOR do contrato.
12.4 - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma
preconizada pela Lei 8.666/93, devendo a CONTRATADA, outrossim,
apresentar a devida prestação de contas, na forma da Lei 8.958/94, do
Decreto 7.423/2010 e, no que couber, na forma da Portaria Interministerial
424, de 30 de dezembro de 2016.
12.5 - A prestação de contas final será analisada pelo setor de contadoria e
finanças da CONTRANTE ou por órgão equivalente, devendo ser elaborado
laudo ou parecer técnico sobre a regularidade da prestação de contas.
12.6 - À vista do parecer ou laudo técnico sobre a prestação de contas
final, o GESTOR designado pela CONTRATANTE receberá, ou não, no todo
ou em parte, os serviços executados pela CONTRATADA.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PESSOAL
13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar na execução dos
trabalhos/serviços ora avençados, inclusive o pessoal alocado em tarefas
no interior do plano de trabalho, não terá qualquer vínculo de natureza
trabalhista ou empregatícia com a CONTRATANTE, não podendo demandar
desta quaisquer pagamentos, sendo tudo da exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
13.2 - Todo o pessoal que a CONTRATADA utilizar na execução dos
trabalhos/serviços, mesmo que remunerado com recursos oriundos da
arrecadação, ser-lhe-á diretamente vinculado, não se estabelecendo vínculo
trabalhista ou empregatício de qualquer natureza com a CONTRATANTE. Se
eventualmente a CONTRATANTE vier a ser demandada pelo pessoal utilizado
nos trabalhos, a CONTRATADA a indenizará das despesas que em
decorrência realizar, atualizadas monetariamente.
13.3 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano
de trabalho, gerenciado pela CONTRATADA, ocorrerá nos termos da Lei
8.958/94, da Lei 12.772/2012, da Lei 12.708/2012 e do Decreto 7423/2010.
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13.4 - A CONTRATANTE poderá autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de
seus servidores na execução do plano de trabalho gerido pela
CONTRATADA e nas atividades executadas pela CONTRATADA, tudo na
forma da Lei 8.958/94, do Decreto 7423/2010, do regime jurídico de cada
categoria de servidores e sem prejuízo das respectivas atribuições
funcionais.
13.5 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano
de trabalho gerido pela CONTRATADA, devidamente autorizada na forma da
Lei 8.958/94 e demais normas aplicáveis, não cria vínculo trabalhista ou
empregatício de qualquer natureza com a CONTRATANTE, podendo a
CONTRATADA, na forma do plano de trabalho em que se funda o presente
contrato, pagar bolsas de ensino, pesquisa ou de extensão.
13.6 - É vedada aos servidores da CONTRATANTE a participação nos
projetos gerenciados pela CONTRATADA durante a jornada de trabalho a
que estão sujeitos legalmente, salvo a colaboração esporádica, remunerada
ou não, em assuntos de sua especialidade, tudo na forma das normas
previstas na Lei 8.958/94, no Decreto 7423/2010 e na Resolução nº
132/2015-CD/UFMS.
13.7 - É vedada a utilização, pela CONTRATADA, dos servidores da
CONTRATANTE para a contratação como pessoal administrativo, de
manutenção, docência ou pesquisador para prestar serviços ou atender
necessidades de caráter permanente da CONTRATANTE, tal como regulado
no § 3º do artigo 4º da Lei 8.958/94.
13.8 - Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento, a qualquer título, de
débitos contraídos pela CONTRATADA em relação ao pessoal por ela
contratado, inclusive quanto ao pessoal alocado em tarefas internas do
plano de trabalho.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1 – O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses a contar
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da
Administração, pelo prazo necessário à concretização das metas traçadas
no plano de trabalho, respeitado o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de
1993.
14.2 – O não cumprimento do prazo de execução do objeto, por culpa da
contratada, levará à rescisão unilateral do contrato, na forma da lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES
15.1. - É vedado à CONTRATADA:
15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DOS
DIREITOS AUTORAIS
16.1 - A CONTRATANTE providenciará, no prazo da Lei n. 8.666/93, a
publicação do extrato desse termo de contrato no Diário Oficial da União.
16.2 - Reservam-se em favor da CONTRATANTE, em sua integralidade, os
direitos sobre inventos, inovações, tecnologias, novos conhecimentos
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comercializáveis e direitos autorais.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
DOS CASOS OMISSOS
17.1 - Declaram as Partes que este Instrumento corresponde à
manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.
17.2 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas nas normas
e princípios gerais dos contratos.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1 – Elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui
decorrentes e dos correspondentes Termos Aditivos, o Foro da Justiça
Federal de Mato Grosso do Sul, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
18.2 - E por estarem firmes no propósito de criar o vínculo jurídico, assinam
eletronicamente o presente contrato.
 
Campo Grande/MS.
 
Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

Pela FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN

Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 31/12/2019, às
16:12, 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
31/12/2019, às 16:24, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1721876 e o código CRC
1BF616E6.
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COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.043875/2019-51 SEI nº 1721876
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