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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO ADITIVO  Nº.  001 DO CONTRATO Nº  079/2019
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS E  A  FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA -  FUNAPE, PARA APOIO AO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO  INSTITUCIONAL:  “AGENDA
AMBIENTAL  NA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA:
IMPLEMENTAÇÃO  DO  PROGRAMA  UFG
SUSTENTÁVEL”. 

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

Campus II - Samambaia – Prédio da Reitoria – Caixa Postal l3l – CEP: 74001-970 – Goiânia – GO – Brasil
Fone: 62 3521-1054 – Fax: 62 3521-1131 – site: http://www.proad.ufg.br e-mail: proad@proad.ufg.br –

mailto:proad@proad.ufg.br
http://www.proad.ufg.br/


Instrução Normativa 02/2008 MPOG, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos
contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constituem-se objetos do presente Termo Aditivo as alterações no plano de trabalho
conforme anexo e na cláusula terceira do contrato que passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

O valor deste Contrato monta à importância total estimada de  R$394.625,00  (trezentos e
noventa e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais), conforme detalhamento no Plano de
Trabalho,  oriundos  do  orçamento  da  UFG,  sendo  que  a CONTRATANTE  pagará  à
CONTRATADA o valor mensalmente, a medida da realização dos serviços, 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.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$35.869,40
(trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), pela prestação dos
serviços de gestão administrativa e financeira descritos na cláusula primeira.
Parágrafo Segundo – 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 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:
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_______________________________________________________

Pró-Reitor de Administração e Finanças - UFG

Testemunhas:
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PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 
Título do Projeto   

Agenda Ambiental na Administração Pública: Implementação do Programa UFG 
Sustentável 
Identif icação dos Partícipes do  Projeto  
Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Secretar ia  de Infraestru tura  
Fundação:  Fundação de Apoio  à  Pesquisa  UFG -  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Marco Anton io de  Olive ira  236397251-15 -  300688 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

3209 6130  99980 4796  marcol iv@ufg.br  

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

   

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolv imento Inst i tucional  Desenvolv imento Cient í f ico e  Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

Nos últimos anos o Programa UFG Sustentável tem alcançado avanços, mas ainda necessita de uma 

estrutura organizacional que dê suporte à sua implementação por completo. O Programa foi incluído no 

Plano de Gestão 2018-2021 e no PDI 2018-2022, e tem como objetivos: 

2.1.Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na administração pública federal  

2.2.Melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela contínua da gestão 
dos processos  

2.3.Incentivar a implementação de ações de eficiência energéticas nas edificações públicas  

2.4.Estimular ações para o Consumo racional dos recursos naturais e bens públicos  

2.5.Garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação ambientalmente 
correta  

2.6.Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho;  

2.7.Reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos públicos nas 
dimensões economicidade e socioambientais;  

2.8. Promover a economia de recursos, tais como energia, água, papel entre outros.  
I.a. Identificação do Objeto 

Objetivo geral: Implementar os objetivos e Ações do Programa UFG Sustentável; 
Objetivos específicos: 

• Eleger objetivos e ações prioritárias para a implementação no período 2018-2021; 
• Criar uma estrutura organizacional para a implementação dos objetivos e ações do Programa;  
• Coordenar as diversas equipes responsáveis pelos eixos do programa;  

   
 
 

 

X  



                                                   

• Criar e implementar um programa de gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a 
destinação ambientalmente correta;  
• Planejar e promover um prêmio para as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos 
públicos nas dimensões economicidade e socioambientais  

• Monitorar a implementação do Programa nos diversos Campus da UFG;  
• Elaborar relatórios periódicos sobre as ações implementadas.  

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

 
Início Término 

02/2019 12/2021 
I.d. Resultados Esperados 

Espera-se com o projeto o desenvolvimento de ações para uma UFG mais limpa e sustentável 

I.e. Indicadores de cumprimento das metas 
- Taxa de melhoria nas condições de limpeza da UFG 
-Nº de relatórios produzidos 

 

I.f  Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador 

Físico Início Final 
Unid. Qtd 

1 1 Realizar uma revisão e atualização do Plano do UFG 
Sustentável 

 
 
 
ano 

 
 
 
01 

 
 
 
02/19  

 
 
 
12/21  

Criar uma estrutura organizacional que dê suporte à 
implementação dos objetivos e ações do Programa 
Coordenar as diversas equipes responsáveis pelos diversos 
eixos do programa  
Programar e executar o Projeto Campus Limpos com, pelo 
menos, duas ações semestrais 
Criar e implementar um programa de gestão integrada de 
resíduos pósconsumo, inclusive a destinação ambientalmente 
correta. 

2  Planejar e promover um prêmio para as melhores práticas de 
eficiência na utilização dos recursos públicos nas dimensões 
economicidade e socioambientais 

3  Monitorar a implementação do Programa por meio da 
acompanhamento e elaboração de relatórios periódicos sobre 
as ações implementadas 

 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
 
Valor  To tal  do Plano:  R$394.625,00  
II.a .  Detalhamento da Receita  

-  ORÇAMENTO UFG  
 

II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  
Parcela  Data  Valor  

Em parcelas mensais  02/2019 a 12 /2021   

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  

1-  Receita  Tota l  394.625,00  
 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l  394.625,00  

a-Pessoal                                                    358.694,40 Tota l   358.755,60  
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 32.600,00 



                                                   

Encargos s/ CLT (≈ 86 %) 28.036,00 
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00  
Estagiários 0 ,00  
Bolsas                                                                                 294.200,00 
Outros encargos                                                                                                3.919,60 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  35.869,40 

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*                                                               35.869,40 
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  Per íodo  

Não se apl ica     
Just if icat iva  

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

 O projeto  será desenvolvido nas dependências da UFG  
Just if icat iva  
 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se apl ica   

Just if icat iva  

 
II.g .  Tratamento Tributário para Bolsas (Campo a ser  preenchido pela UFG) 

Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo  

Bolsa de Estímulo a Inovação  Bolsa Adicional  Var iáve l  

Justificativa: Projeto de desenvolvimento institucional cujos resultados serão revertidos para o crescimento da UFG, 
não se caracterizando em contraprestação de serviços nem representa vantagem para o doador. 

  

X   
 
 



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL  
II I .a .  Part ic ipantes  (da  UFG ou de outra s  IES)  de forma voluntária  (Lei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

Nome 
Regi stro  Funcional  ou  

matrícu la  
Inst i tu i ção  de 

v inculação  

Dados  
Vincu lação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção/mês  

Carga  Ho rária  anual  

Marco  Antonio  de Ol iv ei r a  300688 UFG Tec.  Ad minis t .  02 /19  a  12 /21  80  

Vicen te  da Rocha Soares Fer rei r a   UFG Docente  02 /19  a  12 /21  80  

Tasso  de Sou sa Lei t e   UFG Docente  02 /19  a  12 /21  80  

 
Obs:  abaixo  de cada quadro ,  just i f ica r o  va lor da s  bolsa s  indicando os  seus  referencia is .  
II I .b .  Part i c ipantes  com recebimentos  de bolsa  ( da  UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

Nome 
Regi stro  

Funcional  ou  
matrícu la  

Inst i tu i ção  
de 

v inculação  

Dados  
Modal idade (*)  Vincu lação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Tota l  

Edberto Fava Bueno  UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  35 40 2.500,00 87.500,00 
Gerani Felix do Nascimento Silva 1473309 UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  03 40 1.600,00 4.800,00 

José Maurício Pereira Gonçalves Ogata 1650406 UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  35 40 1.600,00 56.000,00 
José Madson Caldeira  UFG Desenv. Institucional Docente 35 40 2.500,00 87.500,00 

Leonardo Dimitry Silva Guimarães 1049269 UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t  32 40 2.500,00 51.200,00 
A definir        7.200,00 

                                                                                                                                  Tota l  294.200 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
      
II I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesqui sador Ex terno/ Convidado)  forma de Bol sa  

Nome CPF 

Dados  

Modal idade (*)  Per íodo/  
Dura ção  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor To ta l  

 NÃO SE APLICA       
                                                                                                                                  Tota l   
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
 
 
 
 
 
 



                                                   

II I .d .  Outros  Pa rt i c ipantes  –  Regim e de  CLT  

Nome Cargo  

Dados  

Carga  Ho rária  
semanal  

a .  Per íodo/  
Dura ção  

b.  Salário  base  
mensal  

c .  Encargos  -  
mensal  (* )  

d .  
Benef í c ios  -  
mensal  (**)  

Valor To ta l   
(a  *  (b+c+d))  

a definir Gerente de projetos 06 5 meses 6.520,00 5.607,20 750,00 12.877,20 
                                                                                                                                   Tota l  64.386 ,00  

Indica ção  dos  Benef í c ios  não  obrigatórios  e  g rat i f i cação  de função  (se  houv er)  com os  respect ivos  va lores :   

 (* )  Valor  es t imado dos  encargos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserv a r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben ef í c ios  obr ig atór ios .  
(**)  Ben ef í c ios  não  obr ig a tór ios  ( ind icar  se  houver )  + gra t i f i cação  de função  ( ind icar  se  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo – Fundação  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Marco Antonio de Oliveira 

Coordenador do Projeto  
 
 
 
 

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

DESPACHO

Cer�ficamos que o Termo Adi�vo nº 1, documento 1074494 e seu Plano de Trabalho, documento 1074498,
estão assinados por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 20/12/2019, às 18:03, 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 Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 20/12/2019, às 18:47, 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 24/12/2019, às
10:34, 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 Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
24/12/2019, às 12:08, 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 Bruno Machado Carvalho, Usuário Externo, em 26/12/2019, às 10:17,
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 Marco Antonio De Oliveira, Diretor, em 26/12/2019, às 10:56, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1074499 e o código CRC
9A2AB9E6.

Referência: Processo nº 23070.001093/2019-80 SEI nº 1074499
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Vimos re�ficar o valor mensal da bolsa de Leonardo Dimitry Silva Guimarães constante no Quadro de pessoal
do Termo Adi�vo 1 (documento 1074494) e Anexo - Quadro de pessoal (documento 1093950). Onde se lê: valor mensal de
R$ 2.500,00, LEIA-SE: valor mensal de R$ 1.600,00. Dessa forma, informamos que o Quadro de pessoal está atualizado
através documento 1096367.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Pró-Reitora, em exercício, em 10/01/2020, às
19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1096368 e o código CRC
567BCFBE.

Referência: Processo nº 23070.001093/2019-80 SEI nº 1096368

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

