
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINÀNÇAS - PROAF
DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERMO DE CONTRATO N° 13/2019, CELEBRADO
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA
AMAZÔNIA - UFRA E A FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA FUNAPE, PARA O
GERENCIAMENTO DO PROJETO DE EXTENSÃO
INTITULADO "APERFEIÇOAMENTO DOS
PROCEDIMENTOS CLÍNICO-CIRÚRGICOS E
LABORATORIAIS DISPONÍVEIS PARA
ATENDIMENTO DE ANIMAIS NO HOVET/lSPA"
NA FORMA INDICADA ABAIXO:

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA, Autarquia Federal, com
sede na Av. Preso Tancredo Neves, na 2501, bairro Terra Firme, na cidade de Belém, Estado do
Pará, inscrita no CNPJ/MF na 05.200.001/0001-01, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Mareei do Nascimento Botelho,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 11/07/2017, publicado no D.O.U. n° 132, Seção 2, página
1 de 12/07/2017, brasileiro, casado, RG na 1868014 SSP/PA, CPF nO399.172.662-91, residente e
domiciliado à Avenida Governador José Malcher, n° 170 I, Bairro Nazaré, município Belém,
Estado do Pará, e de outro lado a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE,
CNPJ/MF na 00.799.205/0001-89, devidamente credenciada junto ao MEC/MCT, com sede na
Av. Esperança, na 1533, CEP n° 74.690-612, bairro Campus Samambaia - UFG, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
seu Diretor Executivo, Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral, brasileiro, portador do CPF
n° 102.388.401-15, RG n° 1.805.516 - SSP/GO, residente e domiciliado na Alameda Couto
Magalhães, n° 921, Apt. 404, Cond. - Ed. Ana Elvira - 3, Setor Bela Vista, CEP n° 74.823-410,
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO
N° 13/2019, instruído por meio do processo n° 23084.016531/2018-74, conforme as cláusulas e
condições seguintes que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Fundamento Legal

1.1. O presente contrato tem por fundamento o disposto nas normas: Lei na 8.666/93; Lei na
8.958/94; Decreto na 7.423/2010; Decreto na 8.241/2014; Resolução na 185/2017 -
CONSUN/UFRA, além de outros dispositivos correlatos.
1.2. A execução do objeto deste CONTRATO foi precedida de dispensa de licitação nO
1.901/2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 09 de julho de 2019, na forma do
inciso XIII, do caput do art. 24, da Lei na 8.666/93, conforme preconiza o artigo 1° da lei na
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8.958/94, em virtude da CONTRATADA se tratar de Instituição Brasileira incumbida
estatutariamente do apoio à pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional,
credenciada junto ao Ministério da Educação por meio da Portaria Conjunta n° 66, de 05 de
outubro de 2018, com inquestionável reputação ético profissional e desprovida de fins lucrativos,
cujos documentos comprobatórios seguem anexo a este CONTRATO, como parte integrante e
indissociável do mesmo.

CLÁUSULASEGUNDA-DoO~clo

2.1. Constitui-se objeto deste instrumento a Gestão Administrativa e Financeira à Execução do
Projeto de Extensão intitulado: "Aperfeiçoamento dos Procedimentos Clínico-Cirúrgicos e
Laboratoriais Disponíveis para Atendimento de Animais no HOVET/ISPA" pela da
Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE).
2.2. A gestão administrativa e financeira do supracitado projeto engloba o desenvolvimento das
seguintes atividades: pagamentos, aquisições e contratações, acompanhamento do cronograma
fisico e financeiro do projeto, elaboração de prestação de conta~ e demais atividades inerentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Vigência

3.1. Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 31/07/2021, podendo ser
prorrogado, através de termo aditivo, de acordo com a legislação em vigor e se assim houver
interesse das partes, mediante solicitação da CONTRATADA, encaminhada por escrito à
CONTRA TANTE e prestação de contas parcial, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias contínuos
de antecedência, antes da expiração deste CONTRA TO, conforme o Plano de Trabalho e
Cronograma de Execução, em anexo.

CLÁUSULA QUARTA - Do Valor Global do Contrato e dos Custos Operacionais da
Fundação de Apoio

4.1. O valor global estimado a ser gerenciado pela CONTRATADA para execução do objeto do
presente CONTRATO é de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), conforme Plano de
Trabalho, em anexo.
4.2. Do valor global estimado R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) serão utilizados para
cobertura das despesas operacionais da CONTRATADA necessárias à execução do objeto,
conforme proposta de cooperação técnico-científica, bem como previsão, detalhamento e
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, em anexo. Caso não se atinja a
expectativa de arrecadação inicialmente prevista, o valor das despesas operacionais deverá ser
proporcional à entrada de recursos.
4.3. Eventuais saldos financeiros remanescentes do PROJETO serão recolhidos na Conta Única
da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - Da Origem e do Repasse dos Recursos

5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes das atividades previstas no
presente instrumento serão oriundos de arrecadação própria referente a atendimentos clínicos,
cirúrgicos e exames laboratoriais. (Obs.: a tabela constando os preços dos procedimentos foi
aprovada em reunião do Colegiado do ISPA, em: 18/0 1/2017), conforme infonnação constante no
processo nO23084.016531/2018-74 e serão aportados diretamente a CONTRATADA, a crédito de
conta específica aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nO19.864-1, na Agência nO0086-8
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em nome da CONTRATADA e, vinculada ao presente instrumento, onde serão movimentados
obrigatoriamente todos os recursos utilizados na execução do contrato exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços devidamente identificados, conforme determina o Caput do Art. 40, da Resolução n°
185/2017 - CONSUN/UFRA.

CLÁUSULA SEXTA - Da Utilização dos Recursos

6. I. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em caderneta de
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igualou superior a um mês,
ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo em operação no mercado aberto lastreada em
títulos da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
6.2. Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão, obrigatoriamente,
utilizados no objeto deste Contrato, sujeitos às mesmas condições da prestação de contas, não
podendo ser computados como contrapartida, se exigida.
6.3. Conforme S I° do Art. 40 da Resolução nO 185/20 17 - CONSUN/UFRA, não será admitida a
retirada de recursos da conta corrente específica do projeto para pagamento de despesas estranhas,
ainda que haja posterior devolução.
6.4. Poderão ser realizados, mediante justificativa circunstanciada e em caráter excepcional,
saques para pagamento em dinheiro a pessoas fisicas que não possuam conta bancária ou saques
para atender despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas as hipóteses, mecanismos que
permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pagamentos
constar em item específico da prestação de contas (s 3° do Art. 40 da Resolução nO 185/20 I7 -
CONSUN/UFRA).
6.5. Considera-se de pequeno vulto, para os fins do disposto no item 6.4, o valor até R$ 800,00
(oitocentos reais), conforme preconiza S 3° do Art. 40 da Resolução nO 185/2017 -
CONSUN/UFRA.
6.6. Ocorrendo impropriedades e/ou irregularidades na execução deste CONTRATO, obriga-se a
CONTRA TANTE a suspender a liberação de eventuais parcelas subsequentes, se houver, e a
notificar, de imediato, o dirigente da CONTRATADA, a fim de proceder ao saneamento requerido
ou cumprir a obrigação, observando o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.
6.7. Findo o prazo da notificação de que trata o item 6.6, sem que as impropriedades e/ou
irregularidades tenham sido sanadas, poderá ser instaurada a competente Tomada de Contas
Especial, adotando-se as medidas previstas na Instrução Normativa/TCU n° 71/2012 e demais
dispositivos correlatos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Plano de Trabalho

7.1. As atividades a serem desenvolvidas para consecução do objeto deste CONTRATO estão
consignadas no Plano de Trabalho, que se constitui parte integrante deste CONTRA TO.

CLÁUSULA OITA V A - Das Alterações

8. I. Exceto as alterações que modifiquem o núcleo do objeto pactuado, o presente contrato poderá
ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao
CONTRATANTE em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência.
8.2. A alteração prevista no item 8.1, está condicionada a sua prévia aprovação pela UFRA e pela
entidade Financiadora, se for o caso.



CLÁUSULA NONA - Das Obrigações das Partes

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Repassar a CONTRATADA, em tempo hábil, os recursos financeiros para execução do
presente contrato, a ser depositado em conta bancária específica ao Projeto, indicada pela
CONTRA TADA, obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de
Trabalho;
b) Aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução deste CONTRA TO,
mediante proposta da CONTRATADA, fundamentada em razões concretas que a justifique,
formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência em relação ao término de sua
vigência;
c) Controlar e fiscalizar a execução do projeto;
d) Fornecer a CONTRATADA normas e instruções para prestação de contas dos recursos
do CONTRATO;
e) Analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas parciais e final dos recursos
aplicados na consecução do objeto deste Contrato;
f) Exercer o controle finalístico e de gestão através do seu órgão máximo;
g) Tornar públicas as informações sobre a execução do Projeto.

9.2. São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar o objeto pactuado na CLÁUSULA SEGUNDA, de acordo com o Plano de
Trabalho apresentado e aprovado e, aplicar os recursos financeiros exclusivamente no
cumprimento do seu objeto;
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) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros
recebidos para executar o objeto do presente CONTRATO de acordo com o Cronograma de
Desembolso;
e) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução
deste CONTRATO, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos
resultados obtidos;
f) Observar as disposições contidas no Decreto nO 8.241/2014, que dispõe sobre a
contratação de bens e serviços pelas fundações de apoio, deixando documentado todo
procedimento de contratação em processo fisico e/ou eletrônico de livre acesso ao público,
em especial aos órgãos de controle e à IFES ou demais ICT a que estiver prestando apoio,
pelo prazo mínimo de cinco anos, buscando atender aos princípios da legalidade,
impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da
economicidade, da eficiência e da competitividade;
g) Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado, informações
adicionais aos relatórios sobre as atividades técnicas, administrativas e financeiras
decorrentes do presente CONTRA TO;
h) Possibilitar à CONTRATANTE o acompanhamento das operações relativas as
movimentações bancárias, bem como acesso a emissão de extratos;
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i) Prestar contas parciais e final em observância a Lei na 8.958/1994, ao Decreto na
7.423/20 10 e a Resolução na 185/2017 - CONSUN/UFRA e ainda ao constante na
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA deste instrumento;
j) Havendo contratação entre a CONTRATADA e terceiros, visando a execução de serviços
vinculados ao objeto deste CONTRATO, tal contratação não induzirá em solidariedade
jurídica à CONTRATANTE, bem como não existirá vínculo funcional ou empregatício, nem
solidariedade às parcelas de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias ou
assemelhados, não cabendo a CONTRATADA qualquer reclamação trabalhista contra a
CONTRATANTE de ordem administrativa, judicial ou extrajudicial;
k) Indicar conta bancária específica para execução do Projeto objeto do presente
CONTRATO, para gerenciamento dos recursos, em acordo com o determinado no item 5.1
do presente Contrato;
I) Divulgar, na íntegra, em sítio na rede mundial de computadores o presente contrato, bem
como os relatórios semestrais de sua execução, a relação de pagamentos efetuados a
servidores ou agentes públicos de qualquer natureza, a relação de pagamentos efetuados a
pessoas físicas ejurídicas e as prestações de contas, conforme art. 4°-A, da Lei na 8.958/1994
e Art. 79 da Resolução na 185/2017 - CONSUN/UFRA.
m)Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Contrato;
n) Manter durante toda a execução do CONTRA TO, em compatibilidade com as obrigações
ora assumidas, todas as condições exigidas para a celebração deste instrumento.
o) Submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo da
CONTRATANTE;
p) Transferir ao patrimônio da CONTRATANTE os materiais permanentes adquiridos com
recursos do projeto através de doação em respectivo termo específico;
q) Manter-se devidamente registrada e credenciada junto aos órgãos competentes;

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Proibições

10.1. É vedada a utilização dos recursos repassados por força deste CONTRATO, em finalidade
diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, bem como no
pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao período de vigência acordado,
ainda que em caráter de emergência.
10.2. É vedado a CONTRATADA transferir ou subcontratar, total ou em parte a execução do
objeto deste CONTRATO.
10.3. Os recursos deste CONTRATO também não poderão ser utilizados para:

a) Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal
do órgão ou entidade pública da Administração direta ou indireta, salvo nas hipóteses
previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
c) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;
d) Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
e) Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o tàto gerador
da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
f) Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas
e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pela contratante, e desde
que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;



g) Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
h) Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho; e
i) Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia
mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica
ou assemelhados.

1004. Contratar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau, de:

a) Servidor das IFES e demais ICTs que atue na direção das respectivas fundações;
b) Ocupantes de cargos de direção superior das IFES e demais ICTs por ela apoiada.

10.5. Contratar, sem licitação, pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista:
a) Seu dirigente;

b) Servidor das IFES e demais ICTs;
c) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau de seu dirigente ou de servidor das IFES e demais ICTs por ela
apoiada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Coordenação Técnica, Controle, Fiscalização e
Gerenciamento

11.1. É prerrogativa da CONTRATANTE conservar a autoridade normativa e exercer controle e
fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes
ao objeto deste Instrumento, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução,
no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.
I 1.2. A CONTRATANTE indica como Coordenadora Técnica, a Servidora MÁRCIA JANETE
DE FÁTIMA MESQUITA DE FIGUEIREDO, SIAPE 1125281, que fará o acompanhamento
técnico da execução do objeto, e como fiscais do Contrato, a Professora Dra. MARIA CRISTINA
MANNO (Fiscal do Projeto 1), SIAPE 1670549, a Servidora MARIA DAS MERCÊS MOURA
DOS SANTOS (Fiscal do Projeto 2), SIAPE 3081399, e a Servidora SUZANA PAULA DE
SOUZA FIGUEIRA (Fiscal Técnico), SIAPE 3059060, que acompanharão os serviços da
CONTRATADA e os fiscalizará, diretamente na forma do artigo 67, da Lei n° 8.666/93 e Art. 45
e 46 da Resolução n° 185/20 I7 - CONSUN/UFRA e demais dispositivos correlatos, o qual poderá
adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento das Cláusulas deste instrumento.
I 1.3. A critério da Administração superior da UFRA, poderá ser designado como fiscal do contrato
mais de um servidor, tendo em vista a garantia de realização eficaz de todas as atribuições
pertinentes.
liA. Sempre que houver necessidade, o CONTRATANTE poderá substituir o Coordenador e o(s)
fiscal(is) do contrato, bem como nomear previamente substitutos para atuarem nos casos de
impedimentos dos titulares, através de emissão de Portaria.
11.5. O(s) fiscal(is) realizará(ão) o ateste das notas fiscais das despesas executas pela
CONTRA TADA, adotando as ações necessárias e suficientes para garantir que estão em
conformidade com o estabelecido neste instrumento e no Plano de Trabalho.
I 1.6. O Coordenador técnico deverá encaminhar à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta
dias) após o encerramento da vigência deste instrumento, o relatório técnico do projeto,
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especificando, entre outros, as metas acadêmicas alcançadas e execução física, além de subsidiar
a elaboração de prestação de contas (parágrafo único, do Art. 51, da Resolução nO 185/2017 -
CONSUN/UFRA).
11.7. O Coordenador técnico analisará o relatório técnico final encaminhado pela Fundação de
Apoio, podendo realizar visitas locais necessárias para conclusão dos documentos elencados no
Art. 51, da Resolução n° 185/2017 - CONSUN/UFRA que forem de sua competência.
11.8. Conforme S 2° do Art. 53 da Resolução n° 185/2017 - CONSUN/UFRA, o relatório técnico
favorável de execução será pré-requisito para análise financeira do projeto, caso o Coordenador
conclua que objeto do contrato não foi executado os recursos serão integralmente glosados.
11.9. A CONTRATANTE e a CONTRATADA franquearão livre acesso a servidores do sistema
de controle interno e externo, ou outra autoridade delegada, a qualquer tempo e lugar, a todos os
atos e fatos praticados, relacionados direta e indiretamente a este CONTRATO, quando em missão
de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Prestação de Contas

12.1. A prestação de contas deverá ser apresentada à CONTRA TANTE e postada em sítio mantido
pela CONTRATADA na rede mundial de computadores - internet.
12.2. O prazo para a prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos pela
CONTRATANTE e os de rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro, será de, no
máximo 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste instrumento ou da conclusão da
execução do objeto, o que ocorrer primeiro, e abrangerá os aspectos contábeis, de legalidade,
efetividade e economicidade, sendo instruída pelos seguintes documentos:

a) Relatório de cumprimento do objeto, o qual deve conter elementos suficientes para
comprovar que cada um dos itens constantes do plano de trabalho foi executado;
b) Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
c) Cópia do Plano de Trabalho e de eventuais alterações;
d) Relatório de Execução Físico-Financeira;
e) Cópia deste instrumento e de eventuais Termos Aditivos;
t) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos
em transferência, a contrapartida, se for o caso, e os rendimentos auferidos da aplicação dos
recursos no mercado financeiro, e os saldos;
g) Relação de pagamentos efetuados com os respectivos comprovantes/documentos hábeis
(notas fiscais, faturas, recibos ou equivalentes) de todos os gastos realizados com o projeto;
h) Relação de bens, discriminando quais os adquiridos, produzidos ou construídos com
recursos da CONTRATANTE com os respectivos termos de doação, se for o caso;
i) Extrato da conta bancária específica (incluindo as contas de aplicações de recursos) do
período de recebimento dos recursos até o último pagamento efetuado, contendo toda a
movimentação dos recursos e conciliação bancária, se for caso;
j) Cópia do Termo de Aceitação Definitiva da Obra (ou parcial, quando para prestação de
contas parcial), quando envolver execução de obras;
k) Cópia dos documentos fiscais da Fundação de Apoio;

I) Relação de pagamentos discriminando, no caso de pagamento de bolsas, as respectivas
cargas horárias de seus beneficiários;
m)Cópias de guias de recolhimentos e atas de licitações;
n) Relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;
o) Relação dos serviços prestados, quando for o caso;
p) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos;
q) Fotos das obras, serviços realizados, quando for o caso.
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12.3. A prestação de contas será analisada pelo Órgão Colegiado da Unidade Acadêmica vinculada
ao projeto e pelas Pró-Reitorias de Administração e Finanças e de Planejamento Desenvolvimento
Institucional. Após conclusão favorável, o processo seguirá para a Reitoria, a fim de emitir
relatório final quanto a aprovação, ou não, da prestação de contas apresentada pela Fundação, a
ser acatada pelo Conselho Universitário (CONSUN).
12.4. A análise de prestação de contas poderá resultar em:

a) Aprovação;
b) Aprovação com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de

natureza fonnal de que não resulte dano à UFRA; ou
c) Rejeição das contas, sem prejuízo das demais medidas de responsabilização cabíveis.

12.5. No caso da não apresentação ou não aprovação da prestação de contas, a CONTRATADA
ficará impossibilitada de receber novos recursos de contratos ou convênios com a UFRA.
12.6. Confonne Art. 56 da Resolução n° 185/2017 - CONSUN/UFRA, a Fundação realizará
prestação de contas semestrais a serem elaboradas e analisadas pelos mesmos trâmites e critérios
das prestações de contas finais dispostos na Seção VI da referida Resolução.
12.7. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes,
devendo os recibos e notas fiscais serem emitidos em nome da CONTRATADA e devidamente
identificados com referência ao título e ao número deste CONTRA TO.
12.8. Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em boa ordem, no
próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo,
pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de aprovação da prestação de contas pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Denúncia e da Rescisão

13.1. Este CONTRA TO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de
pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das
normas estabelecidas na legalidade vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas
ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as
reponsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se lhes os
benefícios adquiridos no mesmo período.
13.2. Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO, além das situações previstas nos artigos
77 a 79 da Lei 8.666/93, independente do instrumento de sua fonnalização, o inadimplemento de
quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constadas as seguintes situações:

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto na
CLÁUSULA SEXTA; e
c) Constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou
auditorias;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Das Penalidades

14.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula e/ou condições
estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela CONTRATANTE das sanções
constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

a) Advertência;
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b) Multa equivalente a I% do valor total do CONTRATO por dia de atraso no início da
execução do objeto, até 15 dias, salvo motivo de força maior reconhecido pela
CONTRATANTE. O mesmo se aplica quando o objeto for executado em condições diversa
do pactuado;
c) Multa de 15% do valor total do CONTRATO por dia de atraso no início dos serviços
solicitados superior a 15 dias, e nos demais casos em que o inadimplemento possa levar a
rescisão do presente contrato.
a) Multa correspondente ao exato valor dos encargos (multas e juros) pagos à Previdência
Social, caso a contratada não apresente a nota fiscal/fatura em tempo hábil, objetivando
evitar o pagamento de multas e juros por parte da Contratante, em virtude de atraso no
recolhimento da contribuição social do INSS;
b) Suspensão temporário do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 anos, conforme a autoridade fixar em função da
natureza da gravidade de falta cometida;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Da Restituição de Recursos

15.1. Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste
instrumento, a CONTRATADA, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da ocorrência
do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, é
obrigado a recolher à conta da CONTRATANTE:

a) O eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, informando o número
e data do CONTRA TO;
b) O valor total transferido atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na forma
da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda nacional, a partir da data de
recebimento, nos seguintes casos:

bol. quando não for executado o objeto da avença;
bo2o quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas final; e
bo3o quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste
Contrato.

c) O valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou
impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais;
d) O valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente
ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não
comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ou ainda que não tenha sido feita
aplicação;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Bens Remanescentes

16.1. Os materiais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos projetos pertencem à
UFRA e serão transferidos formalmente ao patrimônio da Universidade ao final de cada projeto,
lavrando-se a doação em respectivo termo específico.
16.2. A Superintendência de Patrimônio e Materiais/UFRA providenciará junto com o
Coordenador do projeto o recebimento dos materiais permanentes adquiridos com recursos do
projeto, solicitando os Termos de Doação devidamente assinados pela CONTRATADA, os quais
constarão nas prestações de contas.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da Publicação

17.1. A publicação do extrato deste CONTRATO ou de seus aditamentos no Diário Oficial da
União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, conforme estabelecido no
Art. 23, da Resolução nO 185/2017 - CONSUN/UFRA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do Foro

18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou quaisquer questões oriundas do presente
instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro
da Justiça Federal, Seção Judiciárias do Estado do Pará, por força do art. 109 da Constituição
Federal.

18.2. E, por assim estarem plenamente de acordo, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Belém, ~ de A (;0570 de2019.

r. MareeI do Nascimento Botelho

Reitor da UFRA Diretor Executivo da FUNAPE

Testemunhas:

Nome: J2'bi~ ~ .i~
CPF: S3=e,. q rb. hl:-dJ.. - 53

Nome:

CPF:
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CENTRO DE LETRAS E ARTES
FACULDADE DE LETRAS

EOITAL NR 537, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
SELEçAO AOS CURSOS DE MESTRADO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

A Coordenado~ da Pós-Graduação em letras, em conjunto com os
coordenadores dos Proe;ramas de P6s-Graduação em: letras (Ciência da Literatura). Letras
(letras Clássicas), letras Neolatinas, Llngufstíca, Interdisciplinar de Ungufstfca Aplicada e
letras Vernáculas da Faculdade de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos
termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 da CPGP/UFRJ e de acordo com os
Regulamentos dos respectivos Programas, torna público que estarão abertas, de 20 de
setembro de 2019 a 24 de setembro de 2019, as inscrições para o exame de seleção aos
cursos de Mestrado em letras (CIência da Literatura), letras (Letras Cl.bsicas), letras
Neolatlnas, llngulstlca, Interdisciplinar de llngufstlca Aplicada e letras Vernáculas, para o
primeiro semestre de 2020, que será conduzido pelas Comissões de Seleção dos referidos
Programas, conforme ali normas descritas no edital disponlvel na integra no Boletim da
UFRJ e nos endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e
www.letras.ufrj.br/pgletras.

Penado de Inscrições: de 20 de setembro de 2019 a 24 de setembro de
2019.

• Professora Sonia Cristina Reis: Diretora da Faculdade de letras da UFRJ

MARIA MERCEDESR. QUINTANS SEBOLD

EDITAL NR 538, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
SELEçAO AOS CURSOS DE DOLITORADO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

A Coordenadora da Pós-Graduação em letras, em conjunto com os
coordenadores dos Proeramas de Pós.Graduação em: letras (Ciência da literatura). letras
(letras Clássicas), letras Neolatinas, Uneufstica, Interdisciplinar de lingu!stica Aplicada e
letras Vernáculas da Faculdade de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos
termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 da CPGP/UFRJ e de acordo com os
Regulamentos dos respectivos Programas, torna público que estarão abertas, de 20 de
setembro de 2019 i 24 de setembro de 2019, as inscrições para o exame de seleção aos
cursos de Doutorado em letras (Ciência da literatura), letras (Letras Clássicas), Letras
Neolatinas, linguistica, Interdisciplinar de Ungufstica Aplicada e Letras Vernáculas, para o
primeiro semestre de 2020, que será conduzido pelas Comissões de Seleção dos referidos
Programas, conforme as normas descritas no edital disponlvel na [ntegra no Boletim da
UFRJ e nos endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e
www.letras.ufrj.br/pgletras.

Penodo de Inscrições: de 20 de setembro de 2019 a 24 de setembro de
2019.

- Professora Sonia Cristina Reis: Diretora da Faculdade de letras da UFRJ

MARIA MERCEDESR. QUINTANS SE80LD

SETOR DE CONV~NIOS E RELAÇOES INTERNACIONAIS

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.011566/2019-77
Espécie: Acordo Inter-Institucional 2018.2020, Programa Erasmus .•. entre a Alx-Marsellle
University e a Universidade Fedelõll do Rio de Janeiro
Objeto: Promover o Intercâmbio entre as partes.
Data de assinatura: 16/07/2019
Vigência: 1 ano e 15 dias
Assinaram o Acordo:
- Aix-Marsellle Universlté (AMU), o(a) Vlce-Reitora de Relações Internacionais, Profl. Sylvie
Daviet
• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o(a) Vice.Reitora, Profl. Denise
Nascimento

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.0470S1/2018-24
ElIpécie: Acordo de Intercâmbio de estudantes entre a Universidade de KYUllhu,Japão, e a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
Objeto: O presente Acordo visa promover e implementar o interdmblo de estudantes sob
o Protocolo de intenções entre as Partes.
Data de assinatura: 19/08/2019
Vigência: 5 anos
Assinaram o Acordo:
• Universidade de Kyushu IKU), o(al Presidente, Prof. Chiharu Kuba
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ala) Reitora, Profl. Denise Pires de
Carvalho

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.047057/2018-00
Espécie: Protocolo de Intenções para Cooperação Academica entre a Universidade de
Kyushu, Japão, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
Objeto: Desenvolver a cooperação clentlfica, acadêmica e educacional com base na
igualdade e reciprocidade e promover relações e etendimento mútuo entre as Partes
(doravante denominada "Cooperação Acadêmica").
Data de assinatura: 19/08/2019
Vigência: 5 anos
AssInaram o Acordo:
- Universidade de Kyushu (KU), o(al Presidente, Prof. Chiharu Kubo
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o(a) Reitora, Proft. Denise Pires de
Carvalho

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N' 4/2019 - UASG 153115

Número do Contrato: 39/2015.
NR Processo: 23079034814201796.
PREGÃOSISPPNR9/2015. Cont,.tanto: UNIVERSIDADE FEDERALDO RIO DE -JANEIRO. CNPJ
Cont,.tado: OS340639000130. Cont,.tado : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA -
EMPRESARIAL lTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratu ai pelo perlodo de
12(doze) meses consecutivos conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato e no
artigo 57, Inciso li, da lei 8666/1993.Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso li, da lei
8666/1993. Vigência: 27/07/2019 a 26/07/2020. Valor Total: R$3.723.138,07. Fonte:
8100000000 - 2019NE80oo75. Oata de Assinatura: 26/07/2019.

(SICON - 19/08/2019) 153115-15236-2019NE8oo217

AVISO DE lICITAçAO
RDC ELETRONICO NR 10/2019 - UASG 153115

NlI Processo: 23079027161201951. Objeto: Contratação de empresa especializada para
Execuç30 de Projetos Básico, Executivo e "As Built" e Obra de Engenharia para Demolições,
Cercamento e Reforma de Calçada no Terreno do Campus Anexo do Museu Nacional (MN)
dOi Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conforme condições, quantidades e
exigências estabelecldas neste Edital e seus anexos .. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
20/0e/2019 das 09hOO às 12hOa e das 12hOl às 16hOO. Endereço: Rua Paulo Emidio

~_ bl~ documt'nto po~ $ef"verffic.do no erw:lt'l"eç'O eletl'Ônko

~ hnp:/I_Jn.loy.br/.utentlcidadf'.htmJ. ~o cOdiiO OS30201908t'000068
68

Barbosa, 485 Parque Tecnológico, Odade Universitária • Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.&ov.br/editaI/153115.99-0001o-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 20/08/2019 às 09hOO no slte www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
10/09/2019 às 10hOO no slte www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O editai
encontra-se à disposição nas páginas www.comprugovernamentais.gov.br ou
www.gestao.ufrj.br ..

ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de licitação

(SIASGnet - 19/08/2019) 1531l5-15236-2019NE800217

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO N' 13/2019 - UASG 153034

NR Processo: 23084016531201874.
DISPENSA N2 1901/2019. Cont,.tante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA -AMA20NIA.
CNPJ Contratado: 00799205000189. Conlnltado : FUNOACAO OE APOIO A PESQUISA.
.Objeto: Gestão administrativa e financeira à execução do projeto de extensão intitulado:
"Aperfeiçoamento dos procedimentos c1lnlco-cirúrglcos e laboratoriais disponfveis para
atendimento de animais no HOVET/ISPA" pela Fundação de Apolo à Pesquisa (FUNAPE).
Fundamento Legal: lei nll 8.666/93, Lei nll 8.958/94, Decreto nS! 7.423/2010, Decreto nll
8.241/2014, Resolução nR 185/2017-CONSUN/UFRA. Vigência: 19/08/2019 a 31/07/2021.
Valor Total: R$670.000,OO. Fonte: 8100000000 - 2019NE800499. Data de Assinatura:
19/08/2019.

(SICON - 19/08/2019)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

EXTRATO OE TERMO ADITIVO NR 2/2019 - UASG 153033

Número do Contrato: 37/2018.
Ne Processo: 23091006066201853.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.
RDC ELETRONICONR3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO -SEMI-ARIDO
- UFERSA. CNPJ Contratado: 03666171000142. Cont,.tado ; J. Z. R. CON5TRUCOESLTOA -
.Objeto: Supressão de valor do contrato, no percentual de 7,75% (sete inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento) do valor original do contrato, concomitante com acréscimo de
valor no percentual de 10,13% (dez inteiros e treze centésImos por cento) sobre o valor
original do contrato. Fundamento legal: art. 65, Inciso I, allneas "a" e "bit, da Lei n2
8.666/1993. Valor Total: R$7.050,02. Fonte: 8100000000 - 2019NE800165. Oata de
Assinatu,.: 12/08/2019.

(SICON - 19/08/2019) 153033-152S2-2019NE800118

AVISO DE UCITAçAO
PREGÃO ELETRONICO NR 31/2019 - UASG lS3033

Ni Processo: 23091003736201907. Objeto: Aquisição de Material de laborat6rial.. Total de
Itens licitados: 266. Edital: 20/08/2019 das 08hOO às 17hS9. Endereço: Av. Francisco Mata,
572, Pres.costa e Silva C.p.137 Mossoró/RN ou
www.comprasgovernamentals.gov.br/edital/153033.5-o0031-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 20/08/2019 às 08hOO no slte www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/09/2019 às 09hOO no site www.comprasnet.gov.br.

PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO
Diretor da Divisão de licitações

(SIASGnet - 19/08/2019) lS3033-15252-2019NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO NR 148/2019 - UASG 153163

N2 Processo; 23080050109201888.
PREGÃO SRP N' 464/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL OE SANTA -CATARINA.
CNPJ Contratado: 92713114000105. Contratado: CCM ALlTOMACAO INDUSTRIAL LTDA -
.Objeto: AquisIção de dljuntores de média tensão, relés, chaves seccionadoras e demais
componentes, com instalação, parei atender as subestações de média tensão da unidade
consumidora "Cidade Universitária" da UFSC. Fundamento legal: lei 8666/93. Vigência:
06/08/2019 a 06/08/2020. Valor Total: R$332.826,40. Fonte: 8108000000 - 2019NE802764.
Data de Assinatura: 06/08/2019 .

(SICON - 19/08/2019) lS3163-1S237-2019NE800117

EXTRATOSDE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23080.020728/2019.29. Modalidade: Pregão Eletrônico 166/2019. Vigência:
20/8/2019 a 20/8/2020. Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de materiaIs
veterinários para atender a Universidade Federal de Santa Catarina.
Fornecedor: 20.637.873/0001-17 - MEDIC VET LTDA. Valor total registrado: RS 402,34.
Fornecedor: 27.875.589/0001-28 - AGRO RIOS- PRODLlTOSAGROPECUARIOS- EIRElI. Valor
total registrado: R$ 1.081,40.
Fornecedor: 03.541.496/0001-07 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODLlTOS
AGROPECUARIOS LTOA. Valor total registrado: R$ 15.212,00.
Fornecedor: 17.413.937/0002-72 - MEIRICE PICCOll. Valor total registrado: R$ 824,05.
Fornecedor: 00.802.002/0001-02 • ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTOA. Valor
total registrado: R$ 19.717,98.
Fornecedor: 28.591.670/0001-49 - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRElI. Valor
total registrado: R$ 3.883,07.
Fornecedor: 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMERCIO DE MEOlCAMENT05 LTOA. Valor
total registrado: R$ 3.732,89.
Fornecedor: 81.548.802/0001-32 - AGROVffiRINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA. Valor
total registrado: R$ 18.687,22.

EXTRATO DE REGISTRODE PREÇOS

Processo: 23080.031712/2019.-41. Modalidade: Pregão Eletr6nlco 190/2019. Vigência:
20/8/2019 a 20/8/2020. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de resistor fixo
de carbono para atender a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Fornecedor: 64.542.939/0001-60 - BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONlC05
LTDA. Valor total registrado: R$ 4.200,50.
Fornecedor: 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONIC05. Valor
total registrado: R$ 718,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23080.031772/2019~64. Modalidade: Pre£ão Eletrônico 175/2019. Vigência:
20/8/2019 a 20/8/2020. Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de
materiais elétricos para atender a Universidade Federal de Santa Catarina.
Fornecedor: 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVE5 COMPONENTES ELETRONICOS. Valor
total registrado: R$ 136,00.
Fornecedor: 64.542.939/0001-60 - BRAVO - COMERCIO OE COMPONENTES ELETRONICOS
LTDA. Valor total registrado: R$ 3.596,00.

Documl'nCo ~In~o d18Italml'nt~ conforme MP n' 2.200-2 d•• 24t08/200l .I£!:
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