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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
                    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 
TERMO ADITIVO Nº. 001 DO CONTRATO Nº 002/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA - FUNAPE, PARA APOIO AO PROJETO DE 
EXTENSÃO: “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA VIDA 
NO TRANSITO NOS MUNICIPIOS APOIADOS 
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.”.  

 

 
CONTRATANTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, instituída pela Lei nº. 3.834–C, de 14 de 
dezembro de 1960, e reestruturada pelo Decreto nº. 63.817, de 16/12/68, sediada no Campus 
Samambaia, Prédio da Reitoria, Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.567.601/0001–
43, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Reitor, credenciado por Decreto Presidencial de 26/12/2017, publicado no DOU do dia 
27/12/2017, com competência constante do respectivo Estatuto, Prof. Dr. EDWARD 
MADUREIRA BRASIL, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 
1035570 – SSP/GO e CPF nº. 288.468.771-87, residente e domiciliado nesta Capital. 

 

CONTRATADA 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE, entidade com personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, constituída nos termos da escritura pública de 02/06/81, 
lavrada no Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Goiânia, no livro nº. 730, 
folhas 150/157, com sede na Universidade Federal de Goiás - UFG, situada no prédio do Centro 
de Convivência do Campus Samambaia, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
00.799.205/0001-89 telefone (062) 3521-0001, telefax (062) 3521-0010, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado por seu Administrador, 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. 

 

INTERVENIENTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, órgão vinculado a Universidade 
Federal de Goiás, doravante simplesmente denominada INTERVENIENTE, neste ato 
representada por seu Pró-Reitor, Prof. Dr. ROBSON MAIA GERALDINE, brasileiro, 
casado, portador da CI nº. 3253753 – SSP GO e CPF nº. 691.680.671-00, residente e 
domiciliado nesta Capital, regido pelas cláusulas ora pactuadas e pelos preceitos de direito 
público, em especial as disposições contidas nas Leis nº. 4.320/64, nº. 8.666/93, nº. 8.958/94 e 
12.349/10; pelos Decretos nº. 6.170/07, nº. 94.664/87, nº. 93.872/86 e nº. 7.423/2010 e pela 
Instrução Normativa 02/2008 MPOG, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos 
contratos e as disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constituem-se objetos do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do contrato 
para o período de 10 de dezembro de 2018 a 02 de fevereiro de 2019 e alteração no plano de 
trabalho conforme anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicial que não 
tenham sido expressas ou implicitamente alteradas pelo presente termo. 
 
 E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença de duas testemunhas, 
que a tudo assistiram. 
 
 
 
 
Pela Contratante: 

_____________________________________________ 

Reitor da UFG 

 

Pela Contratada: 

_________________________________________________ 

Diretor Executivo da FUNAPE 

 

Pela Interveniente: 

_______________________________________________________ 

Pró-Reitor de Administração e Finanças - UFG 

 

 

Testemunhas:    
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PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS APOIADOS PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  
Unidade:  Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

Fundação:  Fundação de Apoio à Pesquisa 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 
Ota liba Libânio  de Morais Neto  46438297100/6302298 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62 3209.6109  Ota liba. l ibanio@gmail .com 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

78126   

Classi f icação do Projeto:  
Pesquisa  Extensão  Ensino  

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

Justificativa/Fundamentação 

A geração de informações sobre os indicadores nos municípios é fundamental 

para avaliar o desempenho do PVT e subsidiar o Ministério da Saúde a fazer um 

acompanhamento mais próximo da implementação e efetividade do projeto nos entes federados. 

A avaliação é uma forma de dar transparência a efetividade das ações do 

Programa. Uma das principais finalidades da avaliação é aprimorar a ação governamental e da 

própria sociedade diante dos problemas estudados (MINAYO, 2006). Conhecer o que está 

ocorrendo com as iniciativas apoiadas financeira e politicamente pelo Ministério da Saúde é 

importante, sobretudo neste momento histórico em que a sociedade brasileira clama por 

probidade na gestão pública (SOUZA et al., 2014). 

Na avaliação do desempenho, oportunidades para melhoria contínua da qualidade 

dos dados e consequentemente das informações poderão ser identificadas. Além disso, os 

resultados deste estudo possibilitarão que as iniciativas bem-sucedidas sejam mantidas e os 

recursos não sejam desperdiçados em projetos ineficazes.O desenvolvimento do PVT poderá 

incentivar a parceria com profissionais que tenham interesse direto nas iniciativas relacionadas à 

segurança no trânsito possibilitando no apoio e contribuição para o desenvolvimento de 

abordagens adequadas para a realização do PVT. 

x   

  



                                                   

A avaliação do progresso do PVT poderá determinar se os objetivos propostos 

pelo programa estão produzindo o resultado desejado. Além disso, permitirá comparações entre 

os municípios, podendo justificar a necessidade de mais financiamento e apoio para aqueles com 

maior dificuldade na implementação e desenvolvimento do PVT.  

Diante disso, a avaliação de indicadores de processos e de resultados de 

segurança no trânsito fornecerá informações qualificadas possibilitando correções nos rumos do 

PVT, bem como o planejamento de ações efetivas na prevenção e redução dos acidentes. 

I.a. Identificação do Objeto 
 

Avaliar o desempenho e o impacto do PVT nas capitais brasileiras e Distrito Federal; 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
SAP-041998 Início Término 

Dezembro 2017 Fevereiro  2019 

I.d. Resultados Esperados 

 Produção de indicadores relativos a prevalência e fatores associados à ATT e o fator de 

risco beber e dirigir nos condutores de veículos nos municípios investigados; 

 Compararação dos níveis de prevalência de ATT e do fator de risco beber e dirigir entre 

municípios com diferentes graus de implantação do PVT; 

 Avaliação do impacto do PVT por meio dos indicadores finais de feridos graves e óbitos 

por ATT. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Revisão bibliográfica   dezembro 
2017 

dezembro 
2018 

2 2 
Submissão  Plataforma 
Brasil e avaliação do CEP 

  Julho 2018 
setembro 

2018 

3 3 
Obtenção das bases de 
dados secudárias (SIM, 
SIH) 

  Setembro 
2018 

Outubro 
2018 

4 4 
Obtenção das bases de 
dados primárias (trânsito) 

  Setembro 
2018 

Outubro 
2018 

5 5 Visitas as capitais   Setembro 
2018 

Janeiro 
2019 

6 6 Processamento dos dados   Janeiro 
2019 

Janeiro 
2019 

7 7 
Análise de dados séries 
temporais (indicadores 
finais) 

  Outubro 
2018 

dezembro 
2018 

8 8 
Análise de dados séries 
temporais (indicadores 
intermediários) 

  novembro 
2018 

Dezembro 
2018 

9 9 Produção de relatório   Janeiro 
2019 

Fevereiro 
2019 

10 10 
Divulgação dos resultados 
para os municípios e 
Ministerio da Saúde 

  

Fevereiro 
2019 

Fevereiro 
2019 



                                                   

11 11 
Produção de artigos 
científicos 

  
Fevereiro 

2019 
Fevereiro 

2019 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Indicadores indicadores de mortalidade em 30 dias e indicadores de feridos graves produzidos 

 Plataforma dos indicadores do PVNT construída; 

 Relatório final do projeto entregue. 
 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor  Total  do Plano:  R$250.000,00  
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
Recursos or iundos do te rmo de  Execução  Descent ral izado 143/2017 do  Minis tér io  da Saúde  

 

II .b .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  900 .000,00 

 
2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  900 .000,00 
a-Pessoal   Tota l   611 .000,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00  
Consultorias (STPF - RPA) 0 ,00 
Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00  
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 611 .000,00 
Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  149 .000,00 
Hospedagem e Alimentação 0,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 ,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00  
Reprodução de documentos 0,00  
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 
Adequação do espaço 0 ,00 
D.A.O. da FAP*             90.000,00 
Contratação de empresa para seleção de estagiários 30.120,00 
Consultoria em tecnologia de informação 10.000,00 
Outros serviços  18.880,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  50.000,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  75.000,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    15.000,00 
Material de expediente 15.000,00 
Material de Laboratório 0 ,00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00  
Material de Limpeza 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 0,00 
Ressarcimento à UA/Órgão 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.c. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

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

Valor  Per íodo  

Não se ap l ica     
Just i ficat iva  

 

II .d .  Ident i f 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 .e .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

Não se ap l ica   
Just i ficat iva  

 

II . f .  Tratamento Tributário para Bolsas  (Ca mpo a ser  preenchido pe la  Apoiada)  
Bolsa Doação  Bolsa Doação  com Encargo  

Bolsa de  Est ímulo a  Inovação  Bolsa Ad icional  Var iável  

Justificativa:  

Conforme a natureza do projeto: Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico as bolsas 
concedidas neste projeto são de doação civil aplicando-se o disposto na Lei 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, no Art. 9º caput e parágrafo 4º: “Art. 9o  É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com 
instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica 
e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo; § 4º: A bolsa concedida nos termos 
deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza 
contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, 
aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art.106 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

X   



                                                   

III –  QUADRO DE PESSOAL 
 
III.a .  Part ic ipantes v inculados à UFG (Lei nº 8 .958/94) sem remuneração do  projeto  

No me  Reg i s tr o  Func io na l   ou  ma t r í c u la  
Dado s  

Vinc ula ç ão  
(D oc en te ,  Tec .  Ad m. ,  Di sc en t e)  

Pe r ío do /  Dur aç ã o / mê s  Car g a  Ho r ár ia  a nua l  

     

 

III.b.  Part icipantes v inculados à UFG (Lei nº 8 .958/94) co m remuneração do projeto/  bolsa  

No me  
Reg i s tr o  Func io na l  

o u  ma tr í cu la  

Dado s  
Vinc ula ç ão  

(D oc en te ,  Tec .  
Ad m. ,  Di sc en t e )  

Pe r ío do /  Dur aç ã o 
/ mê s  

Car g a  
Hor á r i a  

Va l or   
Me nsa l  

Va l or  To ta l  
R$  

Otaliba Libânio de Morais Neto 6302298 Professor Abril a Nov. 2018 20 3.500,00 28.000,00 
Polyana Maria Pimenta Mandacarú 061144706-13 SMS Fev. a  Nov.  2018 20 3.000,00 30.000,00 
A definir A definir A definir 12 20 3.500,00 42.000,00 
A definir A definir A definir 12 A definir 7.000,00 84.000,00 
A definir A definir A definir 12 A definir 7.000,00 84.000,00 
 A definir      264.000,00 
                                                                                                                                  To ta l  5 32 .000 ,00  

 

III.c .  Participantes de outras IES sem remuneração do projeto  

No me  
Reg i s tr o  Func io na l  o u  

ma tr í cu l a  

Dado s  

Vinc ula ç ão  
(D oc en te ,  Tec .  Ad m. ,  Di sc en t e)  

Pe r ío do /  Dur aç ã o / mê s  
Car g a  Ho r ár ia  

a nua l  
Não  s e  ap l i ca      

 

III.d.  Part icipantes de outras IES/Bolsa  

No me  
Reg i s tr o  Func io na l  o u  

ma tr í cu l a  

Dado s  

Vinc ula ç ão  
(D oc en te ,  Tec .  Ad m. ,  

Di scen t e)  

Pe r ío do /  Dur aç ã o 
/ mê s  

Car g a  Ho r ár ia  
Va l or   

Me nsa l  
Va l or  To ta l  

Não  s e  ap l i ca        

                                                                                                                                  To ta l   

III.e .  Participantes de outras IES /  RPA 

No me  
Reg i s tr o  

Func io na l  ou  
ma tr í cu l a  

Dado s  

Vinc ula ç ão  
(D oc en te ,  Tec .  Ad m. ,  

Di scen t e)  

Pe r ío do /  Dur aç ã o 
/ mê s  

Car g a  Ho r ár ia  
Va l or   

Me nsa l  
Enc a rg o s Va l or  To ta l  

Não  s e  ap l i ca         



                                                   

                                                                                                                                    Tota l   

 

III. f .  Outros Part icipantes/pessoa  f ís ica /sem remuneração  

No me  Ati v i da de  
Dado s  

Vinc ula ç ão  Pe r ío do /  Dur aç ã o Car g a  Ho r ár ia  
     

 

III.g .  Outros Part ic ipantes/pessoa  f ís ica /Bolsa  

No me  CPF  
Dado s  

Vinc ula ç ão  
 

Pe r ío do /  Dur aç ã o 
/ mê s  

Car g a  Ho r ár ia  
Va l or   

Me nsa l  
Va l or  To ta l  

A definir A definir A definir 1 2  A definir 3.000,00 36.000,00 
A definir A definir A definir 2  A definir 3.500,00 7.000,00 
A definir A definir A definir 1 2  A definir 3.000,00 36.000,00 
                                                                                                                                  To ta l  7 9 . 000 , 00  

 

III.h.  Outros Part ic ipantes/pessoa f ís ica  /  RPA 

No me  CPF  
Dado s  

Vinc ula ç ão  
 

Pe r ío do /  Dur aç ã o 
/ mê s  

Car g a  Ho r ár ia  
Va l or   

Me nsa l  
Enc a rg o s Va l or  To ta l  

        

                                                                                                                                    Tota l   

 

III. i .  Outros Part icipantes  –  Reg ime de  CLT  

No me  Funç ã o  
Dado s  

CPF  Pe r ío do /  Dur aç ã o  Car g a  Ho r .  Sa lá r io  ba se  Be ne f í c io s  +  e nc ar g os  Va l or  To ta l  
        

                                                                                                                                   To ta l   

 
 



                                                   

 
 

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo  – FUNAPE  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

_________________________________________ 
- Otaliba Libânio de Morais Neto– 

 

 Diretor UA/ÓRGÃO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Certificamos que o termo aditivo nº 01 (documento 0331233) do contrato 002/2018 e o seu
respectivo plano de trabalho (documento 0331236) estão devidamente assinados por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 26/09/2018, às
20:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Matias Chaves, Vice-Reitora, no exercício
da Reitoria, em 28/09/2018, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Otaliba Libânio De Morais Neto, Assistente, em
01/10/2018, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário
Externo, em 02/10/2018, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Clecildo Barreto Bezerra, Diretor, em 02/10/2018,
às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0331237 e o código CRC EF27FFC6.

Referência: Processo nº 23070.104679/2017-33 SEI nº 0331237
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