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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
  

 

CONTRATO Nº. 145/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, COM  
INTERVENIÊNCIA DA PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A FUNDAÇÃO 
RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL - 
RTVE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL: “AÇÕES SUSTENTÁVEIS DO 
CENTRO DE SELEÇÃO ORIENTADAS PELOS 
OBJETIVOS E METAS DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
DA UFG”. 

De um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – instituição federal de 
ensino e pesquisa de nível superior, constituída como autarquia educacional de regime 
especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834-C, de 
14/12/1960, e reestruturada pelo Decreto n.º 63.817, de 16/12/1968, inscrita no CNPJ 
n.º 01.567.601/0001-43, com sede no Campus Samambaia, Goiânia-GO, CEP: 74.001-
970, neste ato representada pelo Reitor, Prof. Dr. ORLANDO AFONSO VALLE DO 
AMARAL, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 1.805.516 – 
SSP/GO e CPF nº. 102.388.401-15, residente e domiciliado nesta Capital, credenciado 
por Decreto Presidencial de 03/01/2014, publicado no DOU do dia 06/01/2014, com 
competência constante do respectivo Estatuto, doravante denominada simplesmente 
UNIVERSIDADE ou CONTRATANTE, com a interveniência da PRÓ-REITORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, doravante denominada INTERVENIENTE, 
neste ato representada por seu Pró-Reitor, Prof. Dr. CARLITO LARIUCCI, 
brasileiro, casado, portador da CI nº. 3604875 – IFP/RJ e CPF nº. 483.591.907-63, 
residente e domiciliado nesta Capital, e através do CENTRO DE SELEÇÃO, neste ato 
representado por seu Diretor, Prof. Dr. WAGNER WILSON FURTADO, doravante 
denominado UNIDADE E COORDENADOR, brasileiro, residente e domiciliado em 
Goiânia-GO, do outro, a FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E 
CULTURAL – FRTVE, entidade estatutariamente incumbida da pesquisa e do 
desenvolvimento institucional, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás – UFG, constituída nos termos 
da escritura pública de 20/07/96, lavrada perante o 3º Tabelionato de Notas da Comarca 
de Goiânia, no livro nº. 652, às folhas 128/131, com sede na Universidade Federal de 
Goiás - UFG, situada no prédio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas – FACE, 3º andar, Campus Samambaia, Goiânia/GO, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 01.517.750/0001-06, telefone (062) 3521-1910, telefax (062) 3521-
1911 neste ato representada por seu Diretor Executivo, Prof. Dr. JUAREZ 
PATRICIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, portador da CI nº 1571560 - 
SSP- GO e do CPF nº 355.711.011-72, residente e domiciliado nesta Capital, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando que a RTVE é uma entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, está devidamente credenciada nos termos da Lei nº 
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8.958/94, junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
como Fundação de Apoio à UFG, visando dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e 
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na 
gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos, as 
PARTES acima identificadas e devidamente qualificadas resolvem CELEBRAR este 
CONTRATO, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que se 
regerá pelas normas das Leis nº 8.666/1993, n.º 8.958/1994, nº 12.772/2012, nº 
4.320/1964 e nº 10.973/2004, dos Decretos nº 7.423/2010, nº 8.241/2014, nº 
6.170/2007, nº 5.563/2005, nº 94.664/1987 e nº 93.872/1986, da Resolução CONSUNI 
nº 6/2011, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos contratos e as 
disposições de direito privado, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela CONTRATADA de 
serviços de gestão administrativa e financeira à 
UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio na 
implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de 
desenvolvimento institucional: “AÇÕES SUSTENTÁVEIS DO CENTRO DE 
SELEÇÃO ORIENTADAS PELOS OBJETIVOS E METAS DO 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI DA 
UFG”. 

Parágrafo Primeiro – Os termos do referido Projeto estão discriminados no Plano de 
Trabalho, com base nas definições legais, o qual, juntamente com o próprio projeto, 
passa a fazer parte integrante deste CONTRATO, independente de sua transcrição. 

Parágrafo Segundo – Os serviços de gestão administrativa e financeira englobam o 
desenvolvimento das seguintes atividades: pagamento de bolsistas e colaboradores 
necessários ao desenvolvimento do projeto. 

Parágrafo Terceiro – Não será permitida à CONTRATADA a subcontratação total, 
bem como a subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do 
objeto contratado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução dos serviços ora pactuados observará o regime de empreitada por preço 
global, previsto no art. 10, inciso II, alínea a, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO 

O valor deste Contrato monta à importância total estimada de R$11.434.891,03 (onze 
milhões quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e três 
centavos), conforme detalhamento no Plano de Trabalho, devidamente recolhido à conta 
única do Tesouro Nacional dos recursos próprios da contratante, sendo que a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total em parcelas mensais 
mediante emissão de Ordem Bancária, em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação 
da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela fiscalização do contrato e com 
comprovação efetiva da realização dos serviços. 
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Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 
1.039.535,55 (um milhão trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta 
e cinco centavos), pela prestação dos serviços de gestão administrativa e financeira 
descritos na cláusula primeira. 

Parágrafo Segunda – A CONTRATADA deverá incorporar à conta de recursos 
próprios da CONTRATANTE a parcela de ganhos econômicos decorrentes da 
execução do projeto. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA, quando for o caso, deverá, mensalmente, 
repassar à conta de recursos próprios da CONTRATANTE, a parcela relativa ao 
ressarcimento pela utilização dos bens da CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto – Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento de débitos 
contraídos pela CONTRATADA a qualquer título, especialmente em relação ao 
pessoal por esta contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para atender às despesas decorrentes das atividades previstas no presente instrumento, a 
CONTRATANTE destacará recursos de seu orçamento, no PTRES: 108245, fonte de 
recursos: 0250262350, no elemento de despesa 33.90.39 – Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica, em razão de que foram emitidas as notas de  empenho 2017NE806815 
no valor de R$1,00 (um real). 

CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência pelo período de vinte e um meses contado a partir da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo excepcionalmente, ser 
prorrogado, na hipótese de ocorrência de fatos impeditivos ao normal andamento da 
execução do projeto, por período estrito e necessário ao término do implemento do 
objeto pactuado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro – Da CONTRATADA: 

a) executar as atividades visando a implementação e o 
desenvolvimento do Projeto conforme detalhado no Plano de 
Trabalho; 

b) desenvolver o Projeto na sua sede ou fora dela, quando necessário; 
c) observar fielmente as obrigações estabelecidas no presente 

CONTRATO e outras orientações que formalmente lhe sejam 
dirigidas pela CONTRATANTE; 

d) 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 
pela CONTRATANTE; 

e) utilizar de seus bens e serviços necessário à execução dos trabalhos; 
f) recolher, quando for o caso, os valores discriminados a título de 

ressarcimento, pela utilização de bens e serviços da 
CONTRATANTE, conforme relacionado no Plano de Trabalho; 
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g) manter uma conta bancária específica, para a movimentação dos 
recursos financeiros alocados para a execução do Projeto; 

h) aplicar os recursos financeiros oriundos do projeto, de acordo com as 
finalidades pertinentes à execução deste CONTRATO; 

i) incorporar, ao final do projeto, à conta de recursos próprios da 
CONTRATANTE, a parcela de ganhos econômicos decorrentes da 
execução do projeto; 

j) possibilitar à CONTRATANTE o acompanhamento das operações 
relativas às movimentações bancárias, bem como o acesso à emissão 
de extratos; 

k) apresentar à CONTRATANTE relatórios semestrais financeiros e 
das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto; 

l) apresentar, consoante o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA, à 
CONTRATANTE prestação de contas final até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data do término da vigência, incluindo relatório 
de avaliação com base nos documentos e nas informações 
pertinentes, atestando a regularidade das despesas realizadas pela 
CONTRATADA, o atendimento dos resultados esperados no Plano 
de Trabalho e a relação dos bens adquiridos no seu âmbito; 

m) integrar ao patrimônio da CONTRATANTE os materiais e 
equipamentos adquiridos; 

n) fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que 
solicitado, informações adicionais aos relatórios sobre atividades 
técnicas, administrativas e financeiras decorrentes do presente 
CONTRATO, garantindo à CONTRATANTE o acesso aos 
processos, aos documentos e às informações referentes aos recursos 
públicos, e aos locais de execução do objeto deste CONTRATO; 

o) guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas pela 
CONTRATANTE, sendo vedada a sua divulgação sem a prévia e 
expressa concordância da CONTRATANTE; 

p) observar a legislação federal que institui normas para licitação e 
contratos da Administração Pública, referentes à contratação de 
obras, compras e serviços, bem como as normas internas da 
CONTRATANTE e outras normas aplicáveis ao presente 
CONTRATO, especialmente: aquelas referentes à relação entre a 
CONTRATANTE e as Fundações de Apoio; à composição das 
equipes dos projetos, inclusive às disposições que vedam o 
nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal; à concessão 
e ao pagamento de bolsas; ao acompanhamento e controle; e à 
prestação de contas; 

q) submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo 
da CONTRATANTE; 

r) submeter-se à fiscalização da execução do CONTRATO pelos 
órgãos competentes; 

s) publicar este instrumento, bem como os relatórios semestrais de 
execução desta CONTRATO, a relação dos pagamentos de 
qualquer natureza efetuados e a prestação de contas final, em sítio 
mantido pela CONTRATADA na rede mundial de computadores - 
Internet. 
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t) manter-se devidamente registrada e credenciada junto aos órgãos 
competentes; 

u) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 
 

Parágrafo Segundo – Da CONTRATANTE/INTERVENIENTE/UNIDADE: 

a) aprovar o Projeto, segundo os pressupostos legais, e este 
CONTRATO perante as instâncias administrativas competentes; 

b) executar as atividades visando à implementação e o 
desenvolvimento do Projeto conforme detalhado no Plano de 
Trabalho; 

c) exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico 
necessário ao melhor desempenho da CONTRATADA, no 
desenvolvimento do Projeto; 

d) encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as 
informações, documentos, os recursos e os dados que se façam 
indispensáveis à adequada execução do Projeto, objeto do presente 
CONTRATO, colocando-os à disposição da CONTRATADA; 

e) autorizar a participação dos Servidores da CONTRATANTE, 
conforme relacionados no Plano de Trabalho, nos termos da lei e das 
normativas da CONTRATANTE que disciplinem a matéria, sem 
que isto implique em disposição e/ou prejuízos no desenvolvimento 
das atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano da 
CONTRATANTE; 

f) observar as normas internas da CONTRATANTE e outras normas 
aplicáveis ao presente CONTRATO, especialmente aquelas 
referentes à relação entre a CONTRATANTE e as Fundações de 
Apoio, à composição das equipes dos projetos, à concessão e ao 
pagamento de bolsas, ao acompanhamento e controle, e à prestação 
de contas; 

g) permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, 
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas 
próprias dependências, nos termos da legislação regente; 

h) indicar COORDENADOR encarregado das atividades de 
assessoramento ao planejamento do Projeto o qual, conjuntamente 
com a CONTRATADA, será responsável pelo acompanhamento e 
avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto; 

i) indicar um servidor para a fiscalização do presente contrato; 
j) implantar sistemática de gestão, controle e fiscalização do contrato, 

de forma a individualizar o gerenciamento dos recursos envolvidos; 
k) zelar pelo acompanhamento em tempo real da execução físico-

financeira da situação do projeto; 
l) atender a segregação de funções e responsabilidades na gestão do 

contrato, bem como na sua prestação de contas, de modo a evitar a 
propositura, homologação, assinatura, coordenação e fiscalização do 
projeto se concentrem em um único servidor, em especial o seu 
coordenador; 

m) respeitar a segregação de funções e responsabilidades entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA; 
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n) acompanhar e avaliar o atendimento dos resultados esperados sobre 
a execução das atividades previstas no Projeto conforme detalhado 
no Plano de Trabalho; 

o) prestar assessoria à CONTRATADA, considerando-se sua 
disponibilidade; 

p) tornar públicas as informações sobre a execução do Projeto, tais 
como valores das remunerações pagas e seus beneficiários; 

q) exercer o controle finalístico e de gestão através do seu órgão 
máximo; 
 

Parágrafo Terceiro – Do COORDENADOR: 
a) assessorar no planejamento do Projeto o qual, conjuntamente com a 

CONTRATADA, será responsável pelo acompanhamento e 
execução técnica das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto, 
podendo propor quando necessário, alterações no Plano de Trabalho;  

b) exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico 
necessário ao melhor desempenho da CONTRATADA, no 
desenvolvimento do Projeto; 

c) responsabilizar-se pela elaboração, semestralmente, do relatório 
técnico, relatando o andamento técnico do projeto; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

A execução das atividades contratuais ora pactuadas será acompanhada e 
supervisionada pelo COORDENADOR indicado pela INTERVENIENTE e pelo 
fiscal designado na forma da CLÁUSULA OITAVA, os quais se incumbirão de 
proceder anotações, em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do presente contrato, sendo-lhe, ainda, assegurada a prerrogativa de: 

a) solicitar adições de serviços em conformidade com os objetivos 
deste contrato; 

b) supervisionar a execução do presente contrato, de modo que sejam 
cumpridas integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 

c) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância, pela 
CONTRATADA, de qualquer exigência; 

d) disciplinar o uso de bens e serviços da CONTRATANTE pela 
CONTRATADA consoante o art. 6º da Lei nº. 8.958/94. 
 

Parágrafo Único – A supervisão exercida pelo COORDENADOR indicado pela 
INTERVENIENTE e pelo fiscal designado na forma da CLÁUSULA OITAVA não 
excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita 
execução do objeto contratual. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

Fica instituído pela CONTRATANTE a INTERVENIENTE/COORDENADOR 
como encarregados de assessorar o planejamento com as instâncias técnicas e outros 
órgãos da CONTRATANTE, sendo responsável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de Trabalho objeto do presente Contrato, 
podendo propor, quando necessário, alterações no mesmo. 

Contrato  (0044984)         SEI 23070.103829/2017-91 / pg. 6



Processo: 23070. 103829/2017-91  

Parágrafo primeiro – A INTERVENIENTE também indicará através de portaria, nos 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, um servidor para a fiscalização do 
presente contrato. 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

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 conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

Parágrafo Primeiro - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma 
preconizada nas disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

Parágrafo Segundo – O fiscal designado pela CONTRATANTE/INTERVENIENTE 
rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as condições 
contratuais e os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas da execução físico-financeiro deverá ser apresentada à 
CONTRATANTE, e postada em sitio mantido pela CONTRATADA na rede mundial 
de computadores - Internet. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA divulgará semestralmente relatórios 
indicando os valores executados, discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos 
pagamentos efetuados de qualquer natureza em decorrência da execução deste 
CONTRATO. 
Parágrafo Segundo – A prestação de contas final deverá ser encaminhada até 60 
(sessenta) dias contados a partir da data do término da vigência, e abrangerá os aspectos 
contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade sendo instruída com os seguintes 
documentos: 

a) demonstrativo de receitas e despesas; 
b) cópia dos documentos fiscais; 
c) relação de pagamentos discriminando, quando couber, as respectivas 

cargas horárias de seus beneficiários; 
d) cópias de guias de recolhimento; 
e) atas de licitação; 
f) termo de doação dos bens adquiridos.  

 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE elaborará relatório final de avaliação com 
base nos documentos indicados no parágrafo segundo desta cláusula e demais 
informações relevantes sobre o projeto, atestando a regularização das despesas 
realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no plano de 
trabalho e a relação de bens adquiridos em seu âmbito. 
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA manterá em seus arquivos, zelando pela 
guarda e conservação, os documentos fiscais produzidos por força de execução deste 
CONTRATO, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de aprovação da 
prestação de contas final.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PESSOAL E DOS ESTUDANTES 

Contrato  (0044984)         SEI 23070.103829/2017-91 / pg. 7



Processo: 23070. 103829/2017-91  

O pessoal envolvido na execução deste CONTRATO guardará seu vínculo e 
subordinação de origem com a instituição a cujo quadro pertencer. 

Parágrafo Primeiro – Os servidores da CONTRATANTE participantes nas atividades 
do Projeto atuarão em assuntos de sua especialidade, na qualidade de colaboradores 
esporádicos, e sua participação será de acordo com a legislação regente, inclusive 
normativas da UFG, que disciplinem a matéria.  

Parágrafo Segundo – A participação de servidores da CONTRATANTE nas 
atividades previstas no art. 1º da Lei nº 8.958/94, autorizada nos termos da Lei, não cria 
vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo, para sua execução, ocorrer a 
concessão de bolsas de ensino, de pesquisa e de graduação, observadas as normativas da 
UFG e outras normas que disciplinem a matéria. 

Parágrafo Terceiro – Quando for o caso, o pessoal complementar que a 
CONTRATADA necessitar para a execução dos trabalhos/serviços ora avençados, pelo 
prazo determinado à vigência deste instrumento, deverá atuar estritamente nas ações 
previstas no Projeto, e não terá vínculo de qualquer natureza com a CONTRATANTE, 
sendo de exclusiva responsabilidade, a qualquer título, da CONTRATADA, inclusive 
na utilização de pessoal da UFG. 

Parágrafo Quarto – Na eventual hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada 
judicialmente, em relação ao pessoal contratado, a CONTRATADA a ressarcirá de 
qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser condenada a pagar em função de ação 
ou omissão de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Quinto – É vedada a utilização dos contratados referidos no parágrafo 
terceiro para contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou 
pesquisadores para prestar serviços ou atender a necessidades de caráter permanente da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto - A participação de estudantes em projetos institucionais de prestação 
de serviços, quando tal prestação for admitida como modalidade de extensão, nos 
termos da normatização própria da CONTRATANTE, deverá observar a Lei 
11.788/2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO USO DE BENS E SERVIÇOS DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATADA poderá, de acordo com a previsão do Plano de Trabalho, utilizar-se 
de bens e serviços da CONTRATANTE, mediante ressarcimento e pelo prazo 
estritamente necessário à elaboração e execução do projeto objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá, exceto em curriculum vitae, utilizar o nome da 
CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de 
divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, 
impressos ou outras formas similares, sob pena de imediata rescisão do presente 
contrato, nos termos previstos na cláusula anterior. 
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Parágrafo Único - A CONTRATADA não poderá, outrossim, pronunciar-se, em nome 
da CONTRATANTE, à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às 
atividades da CONTRATANTE, bem assim de sua atividade profissional, sob pena de 
imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESERVA DE DIREITOS SOBRE 
INVENTOS, INOVAÇÕES, TECNOLOGIAS E NOVOS CONHECIMENTOS 
COMERCIALIZÁVEIS E DIREITOS AUTORAIS. 

Caso as atividades realizadas sob o presente instrumento ou por este previstas originem 
diretamente resultados materiais representados por inovações tecnológicas, novos 
conhecimentos aplicáveis a atividades econômicas produtivas que propiciem incremento 
de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do 
uso de recursos e insumos, ou ainda criações intelectuais possíveis de proteger como 
propriedade de autor, as partes interessadas obrigam-se a reservar os direitos inerentes à 
propriedade, disposição e utilização desses bens ou resultados, para assegurar seu 
aproveitamento econômico e a apropriação dos benefícios de sua exploração 
econômica. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE terá precedência na reivindicação da 
titularidade dos direitos sobre os bens e resultados reservados, conferindo-se à outra 
parte participação nos benefícios que decorrerem da utilização e da exploração 
econômica desses bens e resultados, a critério da CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo - Ao autor ou autores da inovação, do novo conhecimento ou da 
criação sob reserva, será assegurada, nos termos da lei, participação financeira ou 
remuneração, em contrapartida ao fruto de seu trabalho. 

Parágrafo Terceiro – A forma de utilização, de apropriação e de exploração dos bens e 
resultados, bem como as condições de participação nos benefícios que daí se 
originarem, além da remuneração devida ao autor, serão objeto de instrumento 
contratual a ser celebrado entre as partes interessadas, que não poderão recusar-se a 
celebração desse contrato, sob pena de perda de direitos sobre a apropriação, a 
utilização e a exploração desses bens, ou, ainda, que esta participação ou direitos sejam 
atribuídos à parte faltosa por arbitramento e considerando apenas o aporte individual 
para a obtenção do resultado material a partilhar. 

Parágrafo Quarto - Incumbe à CONTRATADA executora das atividades realizadas 
sob o presente instrumento ou nele previstas: 

a) assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, 
até que esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos 
envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais exigíveis; 

b) manter, periodicamente e com exatidão, informada a UFG sobre o 
andamento das atividades em questão, assegurando à estas condições 
para avaliar a antever os resultados previsíveis e alcançados; 

c) informar a todos os envolvidos nas atividades realizadas sobre suas 
responsabilidades, obrigações e direitos, em decorrência dos termos 
da presente cláusula; 

d) assegurar, previamente, da anuência ou da observância estrita de 
todos os envolvidos nas atividades realizadas nos termos da presente 
cláusula; 

Contrato  (0044984)         SEI 23070.103829/2017-91 / pg. 9



Processo: 23070. 103829/2017-91  

e) antecipar as providências cabíveis para assegurar a reserva dos 
direitos sobre bens e resultados alcançados em tempo hábil, para que 
prejuízo algum a esses direitos venha a ocorrer, acautelando-se para 
ser respeitada a precedência da UFG na reivindicação da titularidade 
desses direitos, além da integridade dos termos da presente cláusula; 

f) colocar à disposição da UFG toda a documentação e informação 
hábil e suficiente para possibilitar-lhe avaliar, dimensionar, bem 
como instruir toda e qualquer ação ou providência relacionada com 
direitos e interesses decorrentes da execução da presente cláusula. 
 

Parágrafo Quinto - As solicitações de providências dirigidas à CONTRATANTE, 
pela parte interessada, ou comunicações a que esteja obrigada a fazer, devem ser 
processadas por meio de expedientes escritos e devidamente formalizados, assegurando-
se de seu recebimento pelo órgão competente para o atendimento às solicitações ou às 
providências necessárias decorrentes da comunicação feita, sob pena de a ele ser 
atribuída a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou lesão a direito, interesse ou 
faculdade que incumba individualmente ou em comum às partes envolvidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais 
assumidas ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das 
seguintes penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca 
gravidade; 

b) multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, 
devidamente atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em 
parte, qualquer das obrigações assumidas, o que não impede a 
rescisão contratual e outras penalidades; 

c) multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato, 
devidamente atualizado, na hipótese de, já tendo a CONTRATADA 
sofrido punição na forma prevista na alínea anterior vir ela a cometer 
novamente falta que enseje a aplicação igual sanção, sem prejuízo da 
imediata rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades 
cabíveis; 

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a UFG, 
por até 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa 
da CONTRATADA; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, quando a CONTRATADA deixar de 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 
revestida de má fé. 
 

Parágrafo Primeiro - As sanções de natureza pecuniária, sempre que possível, serão 
descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas não poderão ser relevadas, salvo quando 
ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de 
força maior ou caso fortuito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivo para rescisão do presente contrato, pela CONTRATANTE: 

a) o não cumprimento das cláusulas contratuais; 
b) o cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
c) o atraso injustificado do início da execução do objeto contratual; 
d) a paralisação das atividades contratuais sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 
e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência,  total ou 
parcial,  bem como  a fusão, cisão ou incorporação; 

f) o desatendimento das determinações regulares do representante da 
CONTRATANTE designado para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas em 
registro próprio, lavrado pelo representante da CONTRATANTE; 

h) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA que, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, 
prejudique a execução do contrato; 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade 
competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
presente contrato; 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
 

Parágrafo Primeiro – Constituem motivo para rescisão do presente contrato, pela 
CONTRATADA: 

a) supressão do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório, quando 
for o caso, de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 
normalizada a situação; 

c) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

d) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
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Parágrafo Segundo - Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão 
administrativa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO 

O presente contrato vincula-se ao termo de dispensa de licitação, conforme disposto no 
art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e demais elementos ou documentos 
integrantes do presente procedimento, que passam a fazer parte deste instrumento, 
independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –  DA PUBLICIDADE 

A publicação resumida do presente contrato na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos 
do parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA –  DO FORO 

As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Goiânia – Goiás, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e 
questões oriundas do presente Contrato. 

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam o presente instrumento 
em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas presentes. 

 
 
________________________________ 
Prof. Orlando Afonso Vale do Amaral 

Reitor - Universidade Federal de Goiás  
 
 
 

_____________________________ 
Prof. Carlito Lariucci 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 

 
 

Testemunhas _____________________    

Profa. Clevia Ferreira Duarte Garrote 

CPF 26851571153 

  
____________________________ 

Prof. Reinaldo Gonçalves Nogueira 
Diretor Executivo - FUNAPE 

 
 
 

          ____________________________ 
  Prof. Wagner Wilson Furtado    

Diretor e Coordenador 
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PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
AÇÕES SUSTENT ÁVEIS DO CENTRO DE SELEÇÃO ORIENT ADAS PELOS OBJETIVOS E 
METAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –  PDI  – DA UFG 

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  
Unidade:  Centro de Seleção  
Fundação:  Fundação Rád io  e  Televisão  Educat iva e  Cul tura l  -  RTVE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Prof. Dr.  Wagner Wilson Furtado  SIAPE 299661  

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

3209-6352  3209-6357  wagner@ufg .br  

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  
   

Classi f icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tuc iona l  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecno lógico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

O Centro de Seleção, ao realizar Processos Seletivos e Concursos Públicos, demandados pela 

sociedade, reúne informações e dados importantes para o desenvolvimento e aprimoramento da UFG, 

especialmente no que se refere aos cursos de graduação oferecidos por esta instituição, à pesquisa 

(envolvendo dados relativos aos processos de formação e profissionalização oferecidos pela UFG) e à 

extensão, à medida que estabelece uma relação direta com a sociedade na realização de Processos Seletivos, 

Concursos Públicos e ações de formação e orientação profissional destinados à sociedade.  

O presente projeto justifica-se por possibilitar a criação de tecnologia que auxilie na melhoria dos 

Processos Seletivos e Concursos Públicos, bem como fomentar as atividades de pesquisa que forneçam 

subsídios para o aprimoramento dos procedimentos e processos realizados pelo CS e que são diretamente 

vinculados ao ensino, à pesquisa e à extensão na UFG.  

A atuação do Centro de Seleção está em conformidade com as finalidades da UFG, estabelecidas no 

Art. 6º de seu estatuto, que é produzir, sistematizar e transmitir conhecimentos, ampliando e aprofundando 

a formação humanística, profissional, crítica e reflexiva. Para tal, conforme consta no PDI (Finalidades, 

PDI/UFG 2018-2022), a UFG, dentre outras ações, “manterá ampla e diversificada interação com a 

sociedade por meio da articulação entre os diversos setores da Universidade e outras instituições públicas e 

privadas” e “cooperará com os poderes públicos, com universidades e com outras instituições científicas, 

culturais e educacionais brasileiras e estrangeiras”. As ações desenvolvidas pelo Centro de Seleção 

satisfazem plenamente aos propósitos da UFG, por ser um Órgão Administrativo que possui, conforme o 

   
 

 

X  
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PDI/UFG (Organização acadêmica e administrativa da UFG, Reitoria, PDI/UFG 2018-20122), “atribuições 

técnicas, científicas ou culturais e para apoio das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade”. Nesse aspecto, o Centro de Seleção se insere plenamente no PDI como apoio aos Objetivos 

e Metas (OM) nele previstos, principalmente na vertente OM 43 – Potencializar a participação da UFG em 

processos seletivos, com as seguintes ações: 1. Elaborar e desenvolver editais de concursos para governos 

municipal e estadual, órgãos, secretarias e institutos; 2. Aprimorar a execução e acompanhamento de 

concursos públicos para provimento de vagas; 3. Aprimorar a divulgação dos processos seletivos da UFG e 

concursos públicos de órgãos externos.  

Outro aspecto importante, explicitado no PDI/UFG, é que todo o complexo sistema que consiste a 

UFG: […] possui um custo financeiro extremamente elevado, em termos da infraestrutura adequada e sua 

manutenção e, principalmente, de recursos humanos. Os investimentos públicos na educação superior, 

especialmente na esfera federal, variaram de forma considerável ao longo das duas últimas décadas e, 

apesar das indiscutíveis melhorias ocorridas recentemente, esses investimentos ainda são insuficientes para 

que a UFG possa cumprir integralmente seus objetivos. (Princípios filosóficos e técnico-metodológicos 

gerais que norteiam a UFG, PDI/UFG 2018-2022). 

Perante essa conjuntura, é preciso, além de melhorar a eficiência do uso dos recursos financeiros 

repassados pela esfera federal, ampliar a captação de novos recursos. Mais uma vez, a realização deste 

projeto vem ao encontro das ações do PDI, especialmente a OM 43, página 70, por ser um projeto 

sustentável, cujas arrecadações financeiras conseguem financiar toda a estrutura técnica e pedagógica do 

Centro de Seleção e permitir que Processos Seletivos específicos, tais como: Educação do Campo, 

Educação Intercultural, Seleção para os cursos que exigem provas de Verificação de Habilidades e 

Conhecimentos Específicos (VHCE), seleções do programa UFGInclui para indígenas, quilombolas e 

candidatos surdos e seleção para cursos a distância ocorram sem custo financeiro para os candidatos, além 

de ser uma fonte de recursos para a administração da Universidade. 

Este projeto é complexo e demanda um esforço muito grande de uma equipe estruturada e com 

conhecimentos específicos na área, exigindo confidencialidade nas informações. Para o desenvolvimento 

pleno das atividades do projeto e cumprimento de todas as metas previstas faz-se necessário o envolvimento 

de pessoas com conhecimento avançado na área. Para tanto é necessária a contratação de serviços de gestão 

administrativa e financeira para o pagamento de bolsas e de pessoal especializado. 

Neste sentido tendo por base o artigo 1º da Lei 8.958 de 1994, alterada pela Lei nº 12.349, de 15 de 

dezembro de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.423 de 31 de dezembro de 2010, que estabelece: “As 

Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como as Instituições Científicas e Tecnológicas - 

ICTs, sobre as quais dispõe a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão realizar convênios e 

contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo 

determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e 

extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e 

financeira estritamente necessária à execução desses projetos”, sugere-se a contratação de uma fundação de 

apoio para a realização destes serviços. 
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I.a. Identificação do Objeto 

Apoiar e promover o desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Goiás por meio da 

realização de Processos Seletivos, Concursos Públicos, ações de divulgação da Universidade e de seus 

cursos e levantamento e análise de dados relativos aos ingressantes nos cursos de graduação da 

Universidade Federal de Goiás. 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

 
Início Término 

Janeiro de 2018 Dezembro de 2022 

I.d. Resultados Esperados 

1. Apresentar a UFG, à comunidade escolar de Goiânia e cidades do entorno, como uma 

Universidade pública de qualidade, mostrando as várias características de seus cursos de graduação 

e ajudando os alunos do Ensino Médio na escolha do curso graduação a ser pleiteado nos Processos 

Seletivos da UFG: público médio de alunos do Ensino Médio de Goiânia e região; 

2. conduzir os Concursos Públicos para preenchimento do quadro de pessoal de órgãos 

municipais, estaduais e particulares; 

3. conduzir os Processos Seletivos e Concursos Públicos por meio do estabelecimento de 

cooperação técnica com instituições públicas e privadas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da UFG e do Estado de Goiás; 

4. coordenar oficinas para elaboração de itens para o Banco Nacional de Itens do Inep para o 

Enem, com a participação de em torno de 25 professores e a produção de mais de 500 itens por ano 

para o Banco; 

5. disponibilizar aos coordenadores dos cursos que exigem VHCE o desempenho de seus futuros 

alunos em cada uma das atividades dessa avaliação, possibilitando que as unidades acadêmicas 

conheçam o perfil dos candidatos que procuram seus cursos e, assim, realizem projetos e ações 

voltados à comunidade para incentivar e qualificar melhor os possíveis candidatos; 

6. preencher, anualmente, vagas nos cursos de graduação da UFG nos Processos Seletivos para os 

cursos de Educação a Distância, Educação do Campo, Educação Intercultural, Letras: Libras do 

programa UFGInclui, cursos que exigem VHCE e vagas extras para indígenas e quilombolas do 

programa UFGInclui. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

01 01 

Organização e realização de 
Concursos Públicos para as esferas 
municipal, estadual e federal, 
contratados e a serem contratados. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

02 02 
Organização e realização de 
Processos Seletivos contratados e a 
serem contratados. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

03 03 

Adesão ao SiSU nas edições às 
quais a UFG o utilizará como 
forma de ingresso nos cursos de 
graduação 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 
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04 04 

Elaboração de editais de 
matrícula, processamentos da 
lista de espera do SiSU, com a 
classificação dos candidatos para 
a várias chamadas subsequentes 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

05 05 

Organização e realização de 
Processos Seletivos para 
preenchimento de vagas nos 
cursos de graduação da UFG. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

06 06 
Organização e realização de 
Processos Seletivos da COREME 
e COREMU da UFG. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

07 07 

Organização e realização de 
Processos Seletivos da COREME 
e COREMU da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

08 08 Organização e realização do 
Espaço das Profissões. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

09 09 

Realização de Processos Seletivos 
para vagas em cursos de Pós-
Graduação da UFG e de outras 
instituições. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

10 10 
Análise de renda dos candidatos 
aprovados pelo SiSU para a 
matrícula 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

11 11 Coordenação do BNI/INEP/MEC Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

12 12 

Coordenação a Rede IPFES para 
acompanhamento do Enem, Saeb 
e outras avaliações em larga 
escala do MEC. 

Um. 01 Jan/2018 Dez/2022 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

Os indicadores de cumprimento das metas previstas no projeto são: 

 os valores arrecadados com a realização de cada um dos processos seletivos e concursos; 

 o número de pessoas da comunidade externa atendidos nas ações previstos no projeto e de 

pessoas selecionadas nos concursos públicos - progressão do quadro de servidores;   

 o número de alunos ingressantes na UFG por meio dos processos seletivos realizados/número 

de alunos existentes na UFG; 

 o número de alunos ingressantes nos cursos de Pós-graduação na UFG/ Nº de alunos existentes 

nos respectivos cursos; 

 a quantidade de procedimentos aperfeiçoados no Centro de Seleção da UFG para a realização 

das atividades descritas no projeto. 

 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor  Total  do Plano:  R$11.434.891,03  
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II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
Os recursos para o  f inancia mento  das a t ividades  desenvolvidas pe lo Projeto  serão  

captados junto  aos  órgãos contra tantes de concursos e  processos  se le t ivos  e  provenientes da  
ar recadação  de  suas inscr ições.  
 
 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
Os recursos  serão  
disponibi l i zados à  med ida  da  
real ização dos serviços  

  

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  11.434.891,03  

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  11.434.891,03  
a-Pessoal   Tota l   10.215.355,48  

Colaboradores eventuais (pessoal CLT) + encargos + benefícios 8.511.355,48  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0.00  
Estagiários 0 .00  
Bolsas 1 .704.000 ,00  
Outros encargos 0.00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  1 .219.535 ,55  
Hospedagem e Alimentação 90.000,00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 .00  
Custeio de Cursos 90.000,00 
Reprodução de documentos 0.00  
Confecção de cartaz para divulgação 0.00 
Adequação do espaço 0 .00 
D.A.O. da FAP*             1 .039.535 ,55  
Outros serviços  0 .00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0 .00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  0 .00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    0 .00  
Material de expediente 0 .00 
Material de Informática 0 .00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0.00  
Material de Limpeza 0 .00 
Gêneros alimentícios 0 .00 
Combustíveis e lubrificantes 0 .00 
f– Investimento                                                                                                             Total  0 .00  
Obras e Instalações 0.00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  0 .00  
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0 .00  
Ressarcimento à UFG (3%) 0.00  
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  0 .00  
h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
Total 0 ,00  

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 

 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  Período  
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Não se ap l ica     

Just i ficat iva  
 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
Não se ap l ica   

  
Just i ficat iva  
 

 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

Não se ap l ica   
  
Just i ficat iva  
 

 

II .g .  Tratamento Tributário para  Bolsas (Campo a  ser  preenchido pe la  UFG)  
Bolsa Doação  Bolsa Doação  com Encargo  

Bolsa de  Est ímulo a  Inovação  Bolsa Ad icional  Var iável  

Justificativa: Dada a natureza do projeto: desenvolvimento institucional, onde as bolsas não se caracterizam em contra 
prestação de serviços e nem vantagem para o doador, caracterizando como atividades que refletem no 
desenvolvimento da UFG e da sociedade em geral, as bolsas são classificadas como de doação civil. 
  
 
 

  

X   
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III QUADRO DE PESSOAL 
II I .a .  Part ic ipantes  ( da UFG ou de outras IES)  de for ma volunt ária (Lei  nº  8 .958/94  e 10 .973/2004) 

Nome  
Reg i stro  F unc ional  ou 

matrícu la  
Inst i t ui ção de  

vinculação  

Dados  

Vinculação 
(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração/ mês  

Carga Horária anual  

Flávia Appel Colvero 2595741 UFG T.A 6 0  mes es  1 92 0  
Hermínio Alves Fernandes 300680 UFG T.A 6 0  mes es  1 92 0  
Ilma Ribeiro De Oliveira 301452 UFG T.A 6 0  mes es  1 92 0  
Jason Teodoro Da Silva 299875 UFG T.A 6 0  mes es  1 44 0  
Luiz Antônio Rodrigues de Souza 1127074 UFG T.A 6 0  mes es  1 92 0  
Rejane Campos de Azevedo Hanada 1513178 UFG T.A 6 0  mes es  1 92 0  
Ronaldo Santos Pinheiro 3004988 UFG T.A 6 0  mes es  1 44 0  
Rosiene Amaral de Oliveira 2307655 UFG T.A 6 0  mes es  1 92 0  
Obs:  aba ix o de cada quadro,  just i f i car  o valor  das bolsas  indicando os  seus referenciais .  
 

II I . b.  Part i c ipant es  co m recebi mentos  de bolsa (da UFG ou de  outras IFES)  (Lei  nº  8 .958 /1994  e 10 .973/2004)   

Nome  
Reg i stro  

Funcional  ou 
matrícu la  

Inst i t ui ção 
de 

vinculação  

Dados  
M odal idade (* )  Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração 

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

Edyr Faria De Oliveira 1126954 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Téc .  Ad m.  6 0  mes es  

3 2h  R$ 1.200,00 R$ 72.000,00 

Iwens Gervásio Sene Júnior 1776482 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Doc en te  6 0  mes es  

4 0h  R$ 3.000,00 R$ 180.000,00 

João Francisco da Costa 300630 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Téc .  Ad m.  6 0  mes es  

2 0h  R$ 1.200,00 R$ 72.000,00 

Maria das Graças Ferreira 0300518 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Doc en te  6 0  mes es  

4 0h  R$ 3.000,00 R$ 180.000,00 

Mariza Alves Naves da Silva 1258177 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Téc .  Ad m.  6 0  mes es  

2 0h  R$ 1.500,00 R$ 90.000,00 

Samuel Cavalcante da Silva 2582695 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Téc .  Ad m.  6 0  mes es  

3 2h  R$ 500,00 R$ 30.000,00 

Wagner Wilson Furtado 299661 U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  Doc en te  6 0  mes es  

4 0h  R$ 3.500,00 R$ 210.000,00 

A D ef in i r  A D ef in i r  U FG  Des env ol v im en to  
In s t i t uc iona l  A D ef in i r  A D ef in i r  A D ef i n i r  A D ef in i r  R$ 720.000,00 

         

                                                                                                                                  Tot al  R$1.554.000,00 
(* )  Ref er e - s e  à  m oda l id a de  d ef in id a  n os  t e r mo s  da  RE SO LUÇ ÃO -CO NS UN I Nº  0 3 /2 0 17 .   
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aquelas inerentes ao projeto.  
Os valores das bolsas seguem o que determina a Resolução Consuni nº 03/2017 
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 II I .c .  Outros  Part ic ipant es  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  f or ma de  Bol sa  

Nome  CPF 

Dados  

M odal idade (* )  Per íodo/  
Duração 

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

Vilmar Alves Toledo Junior 861.236.021-87 
Des env ol v im en to  

In s t i t uc iona l  60 meses 4 0h  R$ 2.500,00 R$ 150.000,00 

                                                                                                                                  Tot al  R$ 150.000,00 
(* )  Ref er e - s e  à  m oda l id a de  d ef in id a  n os  t e r mo s  da  RE SO LUÇ ÃO -CO NS UN I Nº  0 3 /2 0 17 .   
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aquelas inerentes ao projeto.  
Os valores das bolsas seguem o que determina a Resolução Consuni nº 03/2017 
 
 

II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT –  ANO 2018 

Nome  Cargo  

Dados  
Carga 

Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l 1 

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Adriana Henrique de Moura Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.620,00 R$ 1.393,20 R$ 600 R$ 43.358,40 

Alessandra Santos Stival Analista de Tec da Informação 40 h 12 meses R$ 4.800,00 R$ 4.128,00 R$ 600 R$ 114.336,00 

Ana Paula Melo dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

Bruna Michelly de Oliveira Silva Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 3.650,00 R$ 3.139,00 R$ 600 R$ 88.668,00 

Cristiano Bicker da Silva Buzzelli Programador 40 h 12 meses R$ 3.500,00 R$ 3.010,00 R$ 600 R$ 85.320,00 

Daniely Oliveira Rodrigues Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.620,00 R$ 1.393,20 R$ 600 R$ 43.358,40 

Diolino Anselmo Moreira dos Santos Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

Elida Pereira de Sousa Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.620,00 R$ 1.393,20 R$ 600 R$ 43.358,40 

Guilherme Silva Marques Analista de Tec.da Informação 40 h 12 meses R$ 4.800,00 R$ 4.128,00 R$ 600 R$ 114.336,00 

Juliana Avelino do Nascimento Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

Juliana Terra Borges Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

Luis Mauro de S. Júnior Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

Marcos Antonio de Jesus Filho Tec. de Suporte de Informática 40 h 12 meses R$ 3.650,00 R$ 3.139,00 R$ 600 R$ 88.668,00 

Maria Rosa Bonfim Ferreira Ajudante de Logística 40 h 12 meses R$ 1.990,00 R$ 1.711,40 R$ 600 R$ 51.616,80 

Nelson Alves de Paiva Neto Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 3.650,00 R$ 3.139,00 R$ 600 R$ 88.668,00 

Renato Afonso da Silva Ag .de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.620,00 R$ 1.393,20 R$ 600 R$ 43.358,40 

Silvia Ribeiro dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

A Definir Ag. de Atendimento A definir 12 meses R$ 1.620,00 R$ 1.393,20 R$ 600 R$ 43.358,40 

A Definir Analista de Tec.da Informação A definir 12 meses R$ 4.800,00 R$ 4.128,00 R$ 600 R$ 114.336,00 

A Definir Aux. de Serviço Pedagógico A definir 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

A Definir Aux. Logística A definir 12 meses R$ 2.500,00 R$ 2.150,00 R$ 600 R$ 63.000,00 

A Definir Tec. de Suporte de Informática A definir 12 meses R$ 3.650,00 R$ 3.139,00 R$ 600 R$ 88.668,00 

Total  R$ 1.555.408,80 

                                                           
1 Previsão de reajuste anual de 5% nos meses de janeiro de 2019, 2020, 2021 e 2022. 
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Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:  val e al i ment ação:  R$ 600,00  

 (*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aqueles inerentes ao projeto. 
 
II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT –  ANO 2019 

Nome  Cargo  

Dados  
Carga 

Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l 2 

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Adriana Henrique de Moura Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.701,00 R$ 1.462,86 R$ 600 R$ 45.166,32 

Alessandra Santos Stival Analista de Tec da Informação 40 h 12 meses R$ 5.040,00 R$ 4.334,40 R$ 600 R$ 119.692,80 

Ana Paula Melo dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

Bruna Michelly de Oliveira Silva Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 3.832,50 R$ 3.295,95 R$ 600 R$ 92.741,40 

Cristiano Bicker da Silva Buzzelli Programador 40 h 12 meses R$ 3.675,00 R$ 3.160,50 R$ 600 R$ 89.226,00 

Daniely Oliveira Rodrigues Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.701,00 R$ 1.462,86 R$ 600 R$ 45.166,32 

Diolino Anselmo Moreira dos Santos Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

Elida Pereira de Sousa Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.701,00 R$ 1.462,86 R$ 600 R$ 45.166,32 

Guilherme Silva Marques Analista de Tec.da Informação 40 h 12 meses R$ 5.040,00 R$ 4.334,40 R$ 600 R$ 119.692,80 

Juliana Avelino do Nascimento Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

Juliana Terra Borges Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

Luis Mauro de S. Júnior Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

Marcos Antonio de Jesus Filho Tec. de Suporte de Informática 40 h 12 meses R$ 3.832,50 R$ 3.295,95 R$ 600 R$ 92.741,40 

Maria Rosa Bonfim Ferreira Ajudante de Logística 40 h 12 meses R$ 2.089,50 R$ 1.796,97 R$ 600 R$ 53.837,64 

Nelson Alves de Paiva Neto Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 3.832,50 R$ 3.295,95 R$ 600 R$ 92.741,40 

Renato Afonso da Silva Ag .de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.701,00 R$ 1.462,86 R$ 600 R$ 45.166,32 

Silvia Ribeiro dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

A Definir Ag. de Atendimento A definir 12 meses R$ 1.701,00 R$ 1.462,86 R$ 600 R$ 45.166,32 

A Definir Analista de Tec.da Informação A definir 12 meses R$ 5.040,00 R$ 4.334,40 R$ 600 R$ 119.692,80 

A Definir Aux. de Serviço Pedagógico A definir 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

A Definir Aux. Logística A definir 12 meses R$ 2.625,00 R$ 2.257,50 R$ 600 R$ 65.790,00 

A Definir Tec. de Suporte de Informática A definir 12 meses R$ 3.832,50 R$ 3.295,95 R$ 600 R$ 92.741,40 

Total  1.625.259,24 

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:  val e al i ment ação:  R$ 600,00  

(*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aqueles inerentes ao projeto 
 

                                                           
2 Salários de janeiro a dezembro/2019 (c/ a previsão de aumento de 5%) 
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II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT –  ANO 2020 

Nome  Cargo  

Dados  

Carga 
Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l 3 

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Adriana Henrique de Moura Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.786,05 R$ 1.536,00 R$ 600 R$ 47.064,64 

Alessandra Santos Stival Analista de Tec da Informação 40 h 12 meses R$ 5.292,00 R$ 4.551,12 R$ 600 R$ 125.317,44 

Ana Paula Melo dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

Bruna Michelly de Oliveira Silva Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 4.024,13 R$ 3.460,75 R$ 600 R$ 97.018,47 

Cristiano Bicker da Silva Buzzelli Programador 40 h 12 meses R$ 3.858,75 R$ 3.318,53 R$ 600 R$ 93.327,30 

Daniely Oliveira Rodrigues Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.786,05 R$ 1.536,00 R$ 600 R$ 47.064,64 

Diolino Anselmo Moreira dos Santos Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

Elida Pereira de Sousa Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.786,05 R$ 1.536,00 R$ 600 R$ 47.064,64 

Guilherme Silva Marques Analista de Tec.da Informação 40 h 12 meses R$ 5.292,00 R$ 4.551,12 R$ 600 R$ 125.317,44 

Juliana Avelino do Nascimento Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

Juliana Terra Borges Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

Luis Mauro de S. Júnior Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

Marcos Antonio de Jesus Filho Tec. de Suporte de Informática 40 h 12 meses R$ 4.024,13 R$ 3.460,75 R$ 600 R$ 97.018,47 

Maria Rosa Bonfim Ferreira Ajudante de Logística 40 h 12 meses R$ 2.193,98 R$ 1.886,82 R$ 600 R$ 56.169,52 

Nelson Alves de Paiva Neto Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 4.024,13 R$ 3.460,75 R$ 600 R$ 97.018,47 

Renato Afonso da Silva Ag .de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.786,05 R$ 1.536,00 R$ 600 R$ 47.064,64 

Silvia Ribeiro dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

A Definir Ag. de Atendimento A definir 12 meses R$ 1.786,05 R$ 1.536,00 R$ 600 R$ 47.064,64 

A Definir Analista de Tec.da Informação A definir 12 meses R$ 5.292,00 R$ 4.551,12 R$ 600 R$ 125.317,44 

A Definir Aux. de Serviço Pedagógico A definir 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

A Definir Aux. Logística A definir 12 meses R$ 2.756,25 R$ 2.370,38 R$ 600 R$ 68.719,50 

A Definir Tec. de Suporte de Informática A definir 12 meses R$ 4.024,13 R$ 3.460,75 R$ 600 R$ 97.018,47 

Total  R$ 1.698.602,20 

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:  val e al i ment ação:  R$ 600,00  

(*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aqueles inerentes ao projeto. 
 
II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT –  ANO 2021 

Nome  Cargo  

Dados  
Carga 

Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l 4 

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

                                                           
3 Salários de janeiro a dezembro/2020  (c/ a previsão de aumento de 5%) 
4 Salários de janeiro a dezembro/2021 (c/ a previsão de aumento de 5%) 
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Adriana Henrique de Moura Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.875,35 R$ 1.612,80 R$ 600 R$ 49.057,87 

Alessandra Santos Stival Analista de Tec da Informação 40 h 12 meses R$ 5.556,60 R$ 4.778,68 R$ 600 R$ 131.223,31 

Ana Paula Melo dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

Bruna Michelly de Oliveira Silva Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 4.225,33 R$ 3.633,78 R$ 600 R$ 101.509,39 

Cristiano Bicker da Silva Buzzelli Programador 40 h 12 meses R$ 4.051,69 R$ 3.484,45 R$ 600 R$ 97.633,67 

Daniely Oliveira Rodrigues Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.875,35 R$ 1.612,80 R$ 600 R$ 49.057,87 

Diolino Anselmo Moreira dos Santos Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

Elida Pereira de Sousa Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.875,35 R$ 1.612,80 R$ 600 R$ 49.057,87 

Guilherme Silva Marques Analista de Tec.da Informação 40 h 12 meses R$ 5.556,60 R$ 4.778,68 R$ 600 R$ 131.223,31 

Juliana Avelino do Nascimento Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

Juliana Terra Borges Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

Luis Mauro de S. Júnior Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

Marcos Antonio de Jesus Filho Tec. de Suporte de Informática 40 h 12 meses R$ 4.225,33 R$ 3.633,78 R$ 600 R$ 101.509,39 

Maria Rosa Bonfim Ferreira Ajudante de Logística 40 h 12 meses R$ 2.303,67 R$ 1.981,16 R$ 600 R$ 58.618,00 

Nelson Alves de Paiva Neto Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 4.225,33 R$ 3.633,78 R$ 600 R$ 101.509,39 

Renato Afonso da Silva Ag .de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.875,35 R$ 1.612,80 R$ 600 R$ 49.057,87 

Silvia Ribeiro dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

A Definir Ag. de Atendimento A definir 12 meses R$ 1.875,35 R$ 1.612,80 R$ 600 R$ 49.057,87 

A Definir Analista de Tec.da Informação A definir 12 meses R$ 5.556,60 R$ 4.778,68 R$ 600 R$ 131.223,31 

A Definir Aux. de Serviço Pedagógico A definir 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

A Definir Aux. Logística A definir 12 meses R$ 2.894,06 R$ 2.488,89 R$ 600 R$ 71.795,48 

A Definir Tec. de Suporte de Informática A definir 12 meses R$ 4.225,33 R$ 3.633,78 R$ 600 R$ 101.509,39 

                                                                                                                                   Tot al  R$ 1.775.612,31 

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:  val e al i ment ação:  R$ 600,00  

(*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aqueles inerentes ao projeto. 
 
II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT –  ANO 2022 

Nome  Cargo  

Dados  

Carga 
Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l 5 

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Adriana Henrique de Moura Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.969,12 R$ 1.693,44 R$ 600 R$ 51.150,76 

Alessandra Santos Stival Analista de Tec da Informação 40 h 12 meses R$ 5.834,43 R$ 5.017,61 R$ 600 R$ 137.424,48 

Ana Paula Melo dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

Bruna Michelly de Oliveira Silva Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 4.436,60 R$ 3.815,47 R$ 600 R$ 106.224,86 

Cristiano Bicker da Silva Buzzelli Programador 40 h 12 meses R$ 4.254,27 R$ 3.658,67 R$ 600 R$ 102.155,35 

Daniely Oliveira Rodrigues Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.969,12 R$ 1.693,44 R$ 600 R$ 51.150,76 

Diolino Anselmo Moreira dos Santos Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

                                                           
5 Salários de janeiro a dezembro/2022 (c/ a previsão de aumento de 5%) 
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Elida Pereira de Sousa Ag. de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.969,12 R$ 1.693,44 R$ 600 R$ 51.150,76 

Guilherme Silva Marques Analista de Tec.da Informação 40 h 12 meses R$ 5.834,43 R$ 5.017,61 R$ 600 R$ 137.424,48 

Juliana Avelino do Nascimento Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

Juliana Terra Borges Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

Luis Mauro de S. Júnior Aux. Logística 40 h 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

Marcos Antonio de Jesus Filho Tec. de Suporte de Informática 40 h 12 meses R$ 4.436,60 R$ 3.815,47 R$ 600 R$ 106.224,86 

Maria Rosa Bonfim Ferreira Ajudante de Logística 40 h 12 meses R$ 2.418,86 R$ 2.080,22 R$ 600 R$ 61.188,90 

Nelson Alves de Paiva Neto Tec. de Suporte em Informática 40 h 12 meses R$ 4.436,60 R$ 3.815,47 R$ 600 R$ 106.224,86 

Renato Afonso da Silva Ag .de Atendimento 40 h 12 meses R$ 1.969,12 R$ 1.693,44 R$ 600 R$ 51.150,76 

Silvia Ribeiro dos Santos Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

A Definir Ag. de Atendimento A definir 12 meses R$ 1.969,12 R$ 1.693,44 R$ 600 R$ 51.150,76 

A Definir Analista de Tec.da Informação A definir 12 meses R$ 5.834,43 R$ 5.017,61 R$ 600 R$ 137.424,48 

A Definir Aux. de Serviço Pedagógico A definir 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

A Definir Aux. Logística A definir 12 meses R$ 3.038,77 R$ 2.613,34 R$ 600 R$ 75.025,25 

A Definir Tec. de Suporte de Informática A definir 12 meses R$ 4.436,60 R$ 3.815,47 R$ 600 R$ 106.224,86 

                                                                                                                                   Tot al  R$ 1.856.472,93 

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:  val e al i ment ação:  R$ 600,00  

(*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  
OBS.: Os participantes não desenvolverão atividades de rotina de caráter permanente na UFG, somente aqueles inerentes ao projeto. 
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IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 

Goiânia,           de                             de  2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral 
Reitor – UFG 

 

 Prof. Dr. Juarez Patrício de Oliveira Júnior 
Diretor-executivo da Fundação RTVE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlito Lariucci 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Wagner Wilson Furtado 

Coordenador do Projeto 
 
 
 
 

 Profa. Dra. Gisele Araújo Prateado Gusmão  
          Pró-Reitora de Graduação 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2018 - UASG 153052

Nº Processo: 23070008881201735 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição e fornecimento parcelados de camisetas conforme espe-
cificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no edital
e anexos, visando atender as necessidades das REGIONAIS da UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Total de Itens Licitados:
00032. Edital: 03/01/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 Setor Univer-
sitário - CATALAO - GO ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/153052-05-1-2018. Entrega das Propostas: a partir
de 03/01/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 15/01/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: Para fins de formulação daproposta de preços,
gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no su-
bitem 1.2 - Especificações Técnicas e Quantidades do Anexo I do
edital.

(SIDEC - 02/01/2018) 153052-15222-2017NE800005

PREGÃO Nº 190/2018 - UASG 153052

Nº Processo: 23070102714201780 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços visando a futura e eventual aquisição de açúcar
cristal em pacotes de 2kg. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
03/01/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço:
Departamento de Material e Patrimônio - Dmp/ufg, Campus 2 -
Samambaia Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/153052-05-190-2018. Entrega das
Propostas: a partir de 03/01/2018 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 15/01/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Para fins de formulação
daproposta de preços, gentileza seguir, exclusivamente, as especi-
ficações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

CARLITO LARIUCCI
Pró-reitor de Administração e Finanças

(SIDEC - 02/01/2018) 153052-15226-2017NE800005

HOSPITAL DAS CLINICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. Processo 23070.012273/2017-25. Pregão Eletrônico SRP nº
191/2017. Objeto: Aquisição de mat. méd. hospitalar. Contratante:
Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº.
570/2017 - Contratada: 12.407.590/0001-50 - Med Fort Med. e Prod.
Hosp. Ltda. (Itens: 03, 09, 10, 11, 15 e 17). Ata nº. 571/2017 -
Contratada: 20.344.116/0001-55 - Nevalli Art. Med. e Ortop. Ltda -
ME. (Item: 12). Ata nº. 572/2017 - Contratada: 24.774.241/0001-56 -

Medevices Prod. Med. e Hosp. Ltda - ME. (Item: 06). Ata nº.
573/2017 - Contratada: 26.453.860/0001-74 - Metrópole Com. de
Prod. Hosp. Ltda - EPP. (Item: 20). Ata nº. 574/2017 - Contratada:
37.109.097/0004-28 - DMI Mat. Méd. Hosp. Ltda. (Item: 13). Ata nº.
576/2017 - Contratada: 66.969.262/0001-77 - Unit - Ind. Com. Imp. e
Exp. Ltda - EPP. (Item: 19). Valor Global R$ 100.053,60 (cem mil e
cinquenta e três reais e sessenta centavos). Vigência: 11/12/17 a
05/12/18.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2017

Proc.: 23070.103845/2017-84. Contratante: UFG - CNPJ:
01.567.601/0001-43. Contratada: Fundação Rádio e Televisão Edu-
cativa e Cultura - FRTVE. - CNPJ: 01.517.750/0001-06. Objeto:
Prestação pela contratada de serviços de gestão administrativa e Fi-
nanceira UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR pa-
ra apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades pre-
vistas no Projeto de desenvolvimento institucional: "UFG Aberta:
Projeto de Desenvolvimento e Implantação de Plataforma de Dados
Abertos da UFG". Vigência: 27/12/2017 a 31/12/2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2017

Proc.: 23070.103829/2017-91. Contratante: UFG - CNPJ:
01.567.601/0001-43. Contratada: Fundação Rádio e Televisão Edu-
cativa e Cultura - FRTVE. - CNPJ: 01.517.750/0001-06. Objeto:
Prestação pela contratada de serviços de gestão administrativa e Fi-
nanceira UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR pa-
ra apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades pre-
vistas no Projeto de desenvolvimento institucional: "Ações Susten-
táveis do Centro de Seleção Orientadas pelos Objetivos e Metas do
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UFG". Vigência:
27/12/2017 a 31/12/2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

No uso da competência que lhe foi delegada pelo Magnifico
Reitor, conforme portaria nº 86 de 06/01/2014, publicada no DOU de
07/01/2014 resolve:

Notificar a Sra. POLIANA SILVEIRA DA COSTA, CPF
705.027.611-13, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, que
até o presente momento, não houve a entrega do objeto dos empenhos
15ne801961 e 15ne804956, referentes ao Processo
23070.009581/2014-21, e que a mesma está sujeita à imputação de

sanções administrativas, impedimento de licitar e contratar com a
União, ocorrendo descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5
(cinco) anos e a aplicação das multas cabíveis. Os referidos empenhos
poderão ser cancelados. Diante do exposto, solicitamos a ENTREGA
IMEDIATA do objeto dos empenhos. No caso da não entrega dos
produtos, fica concedido, desde já o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
partir da data dessa publicação, para apresentar DEFESA quanto à
aplicação de penalidades administrativas legalmente estabelecidas em
legislação e contratos.

CARLITO LARIUCCI
Pró-Reitor

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Conv. 389/2017. Proc. 103930/2017-42. Objeto: Cooperação
para execução do projeto de pesquisa "Análise e desenvolvimento de
aplicações para fiscalização de preços e participação ativa da co-
munidade". Convenentes: UFG e Ministério Público do Estado de
Goiás. Assinatura: 28/12/2017. Validade: 28/12/2017 a 27/12/2018.
Espécie: Conv 001/2018. Proc. 103857/2017-17. Objeto: Estágio.
Convenentes: UFG e Bella Florenza Ind. e Com. de Cosméticos.
Assinatura: 02/01/2018 a 01/01/2023.
Espécie: Conv 002/2018. Proc. 104184/2017-12. Objeto: Estágio.
Convenentes: UFG e Agropecuária Nascimento. Assinatura:
02/01/2018 a 01/01/2023.
Espécie: Convênio. Proc. nº 23070. 009465/2016-31. Objeto: Co-
laboração acadêmica, cultural e científica. Convenentes: UFG e Uni-
versité de Pau et des Pays de l'Adour (França). Assinatura:
09/11/2017. Validade: 09/11/2017 a 08/11/2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2017 - UASG 153030

Nº Processo: 23088019297201716.
PREGÃO SISPP Nº 115/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE ITAJUBA -.CNPJ Contratado: 27276186000162. Con-
tratado : THEMA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI- ME. Ob-
jeto: Contratação de serviço comum de engenharia, referente a for-
necimento e instalação de cobertura de policarbonato na travessia
entre os blocos X.01 e X.02, incluindo o fornecimento de materiais e
mão de obra, sob o regime de execução de empreitada por preço
unitário, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de
Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos
ao edital do Pregão Eletrônico nº 115/2017. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 03/01/2018 a
27/02/2018. Valor Total: R$18.400,00. Fonte: 112000000 -
2017NE801361. Data de Assinatura: 21/12/2017.

(SICON - 02/01/2018) 153030-15249-2017NE800039

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2017 - UASG 153061

Nº Processo: 23071019041201798.
PREGÃO SISPP Nº 116/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
06102400000194. Contratado : J. R. MARAVALHA COMERCIO DE
-SERRAGENS LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de cavaco de
madeira para atender CBR/UFJF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 07/12/2017 a 06/12/2018. Valor Total: R$20.997,00. Fonte:
112000000 - 2017NE801509. Data de Assinatura: 07/12/2017.

(SICON - 02/01/2018) 153061-15228-2018NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2017 - UASG 153061

Nº Processo: 23071021241201719.
PREGÃO SISPP Nº 152/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
54222401000115. Contratado : ELEVADORES VILLARTA LTDA -
.Objeto: Fornecimento e instalação de elevadores e plataformas ver-
ticais para atender UFJF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
20/12/2017 a 19/12/2018. Valor Total: R$251.100,00. Fonte:
112000000 - 2017NE801911. Data de Assinatura: 20/12/2017.

(SICON - 02/01/2018) 153061-15228-2018NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2017 - UASG 153061

Nº Processo: 23071021241201719.
PREGÃO SISPP Nº 152/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
01221364000164. Contratado : INTERFACE AUTOMACAO IN-
DUSTRIAL -EIRELI - EPP. Objeto: Fornecimento e instalação de
elevadore s e plataformas verticais nas dependências da UFJF. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 20/12/2017 a 19/12/2018.
Valor Total: R$193.000,00. Fonte: 112000000 - 2017NE801913. Data
de Assinatura: 20/12/2017.

(SICON - 02/01/2018) 153061-15228-2018NE800070

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 - UASG 153061

Número do Contrato: 30/2013.
Nº Processo: 23071005004201379.
PREGÃO SISPP Nº 70/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
10171355000105. Contratado : DIAMANTINA BISTRO E COZI-
NHA -INDUSTRIAL EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência do contrato por mais 06 meses. Período: 01.01.2018 a
30.06.2018. Manutenção do valor da refeição de R$ 10,04. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2018 a 30/06/2018.
Data de Assinatura: 26/12/2017.

(SICON - 02/01/2018) 153061-15228-2018NE800070

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153061

Número do Contrato: 85/2015.
Nº Processo: 23071013305201538.
DISPENSA Nº 87/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado: 21224381000162.
Contratado : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE -ODONTOLOGIA -
REGIONAL DE GOVE. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência

do contrato por mais 06 meses. Período: 01.12.2017 a 31.05.2018.
Acréscimo do valor mensal a partir de 01.12.2017 passando para R$
30.887,26.Acréscimo de 25% e reajuste de INPC. Novo valor mensal
a partir de 01.12.2017: R$ 31.226,08. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 01/12/2017 a 31/05/2018. Data de Assinatura:
3 0 / 11 / 2 0 1 7 .

(SICON - 02/01/2018) 153061-15228-2018NE800070

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 153287

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 23072055957201378.
DISPENSA Nº 177/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contra-
tado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Ob-
jeto: Prorrogação da vigência contratual do projeto Centro de Referência
da Música em Minas, Clube da Esquina. Fundamento Legal: Art. 1º da
Lei8958/94, combinado com o Inciso XIII do Art. 25 da Lei 8666/93.
Vigência: 31/12/2017 a 30/12/2018. Data de Assinatura: 21/12/2017.

(SICON - 02/01/2018) 153287-15229-2017NE800125

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO-CONTRATO N.º 71/16 PROCESSO
23072.029197/2015-13-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/15
SUB-ROGANTE: União, representada pelo Hospital das Clínicas da
UFMG. SUB-ROGADA: Empresa Brasileira De Serviços Hospita-
lares - Hospital Das Clínicas Da Universidade Federal De Minas
Gerais. CONTRADADA AEF - MANUTENÇÃO EM EQUIPA-
MENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME. DO OBJETO: sub-rogação
do Contrato nº 71/16, firmado originalmente pela Sub-Rogante, para
a Sub-Rogada, transferindo-se todos os seus direitos e obrigações dele
decorrentes. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláu-
sulas e condições fixadas no Contrato ora aditado. DAS DISPO-
SIÇÕES FINAIS: Os atos praticados na gestão ou execução con-
tratual até a presente data são de total responsabilidade da Sub-
rogante, não sendo repassados, em nenhuma hipótese, à Sub-rogada.
Belo Horizonte/MG, 29/12/2017.

TERCEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO N.º 09/2015. PRO-
CESSO 23072.015140/2014-48-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/14
SUB-ROGANTE: União, representada pelo Hospital das Clínicas da
UFMG. SUB-ROGADA: Empresa Brasileira De Serviços Hospita-
lares - Hospital Das Clínicas Da Universidade Federal De Minas
Gerais. CONTRADADA: Laboratório de Alimentos, Assessoria M.
Mattos Ltda. - EPP.E. DO OBJETO: sub-rogação do Contrato nº
09/15, firmado originalmente pela Sub-Rogante, para a Sub-Rogada,
transferindo-se todos os seus direitos e obrigações dele decorrentes.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e con-
dições fixadas no Contrato ora aditado. DAS DISPOSIÇÕES FI-
NAIS: Os atos praticados na gestão ou execução contratual até a
presente data são de total responsabilidade da Sub-rogante, não sendo
repassados, em nenhuma hipótese, à Sub-rogada.
Belo Horizonte/MG, 29/12/2017.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO N.º 289/17 PROCES-
SO 23072.031413/2016-63-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/16
SUB-ROGANTE: União, representada pelo Hospital das Clínicas da
UFMG. SUB-ROGADA: Empresa Brasileira De Serviços Hospita-
lares - Hospital Das Clínicas Da Universidade Federal De Minas
Gerais. CONTRADADA BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES
E PRAGAS URBANAS LTDA - EPP LTDA. DO OBJETO: sub-
rogação do Contrato nº 289/17, firmado originalmente pela Sub-Ro-
gante, para a Sub-Rogada, transferindo-se todos os seus direitos e
obrigações dele decorrentes. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas
as demais cláusulas e condições fixadas no Contrato ora aditado. DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS: Os atos praticados na gestão ou execução
contratual até a presente data são de total responsabilidade da Sub-
rogante, não sendo repassados, em nenhuma hipótese, à Sub-rogada.
Belo Horizonte/MG, 29/12/2017.
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