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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

CONVÊNIO SEI Nº 110/2020

CONVENIO Nº. 110/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, COM
INTERVENIÊNCIA DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA – FUNAPE, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO: “INTEGRAÇÃO ENTRE
ESCOLAS DE MEDICINA NA PROMOÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO”.

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS –UFG, 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
14/12/60, e reestruturada pelo Decreto n.º 63.817, de 16/12/68, com sede no Campus Samambaia, Goiânia - GO, inscrita no
CGC sob o n.º 01.567.601/0001-43, neste ato representada pela Vice-Reitora, PROFA. DRA. SANDRAMARA MATIAS
CHAVES, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n.º 745.836 2ª Via SSP-GO, CPF n.º 167.056.881-49,
residente e domiciliada em Goiânia-GO,  e com a competência constante da Portaria n.º 1.778/2012, doravante denominada
simplesmente UNIVERSIDADE ou CONCEDENTE, do outro, a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE,
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 02 de junho de 1981, lavrada no Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Goiânia, no livro n.º 730, fls.
150/157, com sede no Centro de Convivência, s/n, Campus II da UFG, Goiânia/GO, CNPJ n.º 00.799.205/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Executivo, 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,
doravante denominada CONVENENTE, considerando que a FUNAPE é uma entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, está devidamente credenciada nos termos da Lei nº 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 CONVÊNIO 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 Portaria Interministerial CGU/MF/MP n° 507/2011, da
Resolução CONSUNI nº 6/2011, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos convênios e as disposições de direito
privado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente convênio tem como objetivo a conjugação de esforços entre os 
entes signatários com a finalidade de viabilizar a execução do projeto " Integração entre Escolas de Medicina na
promoção do Ensino, Pesquisa e Extensão " nos termos do Plano de Trabalho respectivo.

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 CONVÊNIO, independente de sua
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES

Constituem atribuições dos partícipes, com fulcro único no alcance do objetivo convergente e comum:

I – DA CONCEDENTE

a) repassar à CONVENENTE os recursos financeiros referentes à execução do Convênio, com devido registro contábil dos
montantes transferidos, em momento oportuno;
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b)  apoiar e prestar orientação técnica ao CONVENENTE;

c) exercer função gerencial e fiscalizadora no que tange à execução do convênio, bem como à respectiva prestação de contas,
ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas
com relação às disfunções porventura havidas na execução;

d) exercer função fiscalizadora, ainda, junto ao SICONV, através de servidor formalmente designado e registrado naquele
Portal de Convénios, que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relativas à execução do objeto, adotando as
medidas necessárias à regularização das falhas eventualmente observadas;

e) acompanhar os procedimentos licitatórios, bem como eventuais procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
referentes à contratação de serviços ou aquisição de bens e equipamentos que forem realizados pela CONVENENTE,
referentes á execução do Convénio, a fim de assegurar seu integral andamento com cumprimento às exigências legais;

f) examinar e aprovar as prestações de contas fornecidas pela CONVENENTE referentes à aplicação dos recursos
financeiros alocados, sem prejuízo da realização de auditorias internas e externas em momento oportuno;

g) atribuir responsabilidade pela execução e fiscalização do Convênio à PROAD, a ser representada por servidor
formalmente designado;

h) prorrogar de ofício a vigência do presente convénio em caso de ocorrência de atraso na liberação de recursos, limitada a
prorrogação ao exato período do atraso verificado.

II – DA CONVENENTE

a) auxiliar a execução do Projeto, mediante gerenciamento dos recursos repassados, com cumprimento integral das
obrigações pactuadas neste instrumento e dos termos do respectivo Plano de Trabalho aprovado pela CONCEDENTE;

b)abrir conta específica com a finalidade de manter e movimentar os recursos recebidos do CONCEDENTE;

c) utilizar os recursos do presente Convênio exciusivamente na execução do seu objeto, mantendo a dotação orçamentaria e
classificação de despesa originária;

d) gerenciar os recursos financeiros recebidos no sentido de promover a aquisição de materiais, necessários à regular
execução do objeto deste Convênio;

e) incluir regularmente no SICONV as informações e os documentos relativos ao Convênio exigidos pela Portaria
Intenninisterial CGU/MF/MP n° 507/2011, mantendo-o atualizado;

f) restituir eventuais saldos remanescentes dos recursos transferidos quando do encerramento ou denúncia / rescisão do
convénio, bem como saldos oriundos de rendimentos decorrentes de aplicações no mercado financeiro;

g) restituir integralmente ao CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento e
acrescido de juros a serem aplicado na forma da legislação aplicável, em caso de:

1 - inexecução do objeto do convênio;

2- não apresentação, no prazo exigido, da prestação de contas parcial ou final;

3- utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

h) apresentar à CONCEDENTE relatórios de execução físico-financeira, bem como respectiva prestação de contas dos
recursos recebidos, nos termos da Cláusula Sexta;

i) prestar contas dos recursos recebidos, ainda, junto ao SICONV;

j) manter à disposição do CONCEDENTE e dos órgãos de Controle Interno e Externo todos documentos comprobatórios e
registros contábeis das despesas realizadas referentes á execução do convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
aprovação da prestação de contas fina! por parte do órgão CONCEDENTE, nos termos do art. 3°, §3°, da Portaria
Interministerial CGU/MF/MP n° 507/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA– DA DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA
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O presente convênio terá vigência contada a partir da data de sua assinatura até 18 de dezembro de 2020, 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 QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

O Convênio poderá ter suas cláusulas alteradas mediante formalização de Termo aditivo, com a devida justificativa do
requerente, esta a ser apresentada no prazo mínimo de 20 (vinte) dias anteriores ao termo final estabelecido, sujeita á devida
avaliação pela parte requerida.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - E vedado o aditamento que implique em alteração do objeto do Convênio.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONVÊNIO

O valor deste convênio monta à importância total estimada de R$161.897,40 (cento e sessenta e um mil oitocentos e noventa
e sete reais quarenta centavos), conforme detalhamento no plano de trabalho, oriundos da emenda parlamentar nº 30700003 e
do orçamento da UFG, sendo que a CONCEDENTE repassará à CONVENENTE o valor total de R$161.897,40 (cento e
sessenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais quarenta centavos), para a realização das atividades previstas no plano de
trabalho, mediante emissão de Ordem Bancária, em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pela fiscalização do convênio.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os referidos recursos serão movimentados pela CONVENENTE em conta corrente
específica a ser aberta pela CONVENENTE.

SUBCLÀUSULA SEGUNDA - Ficam assegurados à CONVENENTE, os respectivos ressarcimentos a título de despesas
operacionais e administrativa conforme estabelecido no plano de trabalho.

CLÁUSULA SEXTA - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para atender as despesas decorrentes das atividades previstas no presente instrumento, a CONCEDENTE destacará recursos
que são provenientes de emenda parlamentar nº 30700003, PTRES: 176672, FONTE: 8188000000, Natureza da despesa
449000 – aquisição de bens e do seu orçamento PTRES 169618, Fonte de Recurso: 8250262350, Natureza da Despesa:
339039, em razão de que foram emitidas as notas de empenho 2020NE801439, 2020NE801443 e 2020NE801444 no valor
total de R$161.897,40 (cento e sessenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais quarenta centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONVENENTE 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 convênio.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – 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:

demonstrativo de receitas e despesas;
cópia dos documentos fiscais;
relação de pagamentos discriminando, quando couber, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários;
cópias de guias de recolhimento;
atas de licitação;
termo de doação dos bens adquiridos.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONCEDENTE elaborará relatório final de avaliação com base nos documentos
indicados no subcláusula segunda 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.
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SUBCLÁUSULA QUARTA – A CONVENENTE manterá em seus arquivos, zelando pela guarda e conservação, os
documentos fiscais produzidos por força de execução deste convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de
aprovação da prestação de contas final.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do Convênio,
devendo os documentos comprobatórios conter, além do nome do órgão ou entidade CONVENENTE, o número do referido
Convênio.

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA/RESCISÃO

O presente convênio poderá ser denunciado / rescindido, formal e expressamente, a qualquer momento, ficando os participes
responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência, bem como, igualmente, com respectivo crédito de
benefícios eventualmente adquiridos no mesmo período.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui motivo para denúncia / rescisão deste Convênio, ainda, o inadimplemento de
quaisquer de suas Cláusulas, particularmente quando da constatação de qualquer das seguintes condições;

a) utilização dos recursos em desacordo com o seu objeto;

b) falta de apresentação dos relatórios de execução e de prestação de contas nos prazos estabelecidos;

c) retardamento de início da execução do objeto do Convénio por mais de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
dos recursos financeiros.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Este Convénio também poderá ser denunciado / rescindido, a critério da CONCEDENTE,
por motivo de interesse público devidamente comprovado.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A ausência de apresentação de prestação de contas no prazo e na forma estabelecidos ou, ainda, a prática de irregularidades
na aplicação dos recursos, sujeitará o CONVENENTE à instauração de Tomada de Contas Especial, visando à apuração de
fatos, identificação de responsáveis, quantificação do dano e eventual ressarcimento de valores, a ser efetuada pêlos órgãos
encarregados da contabilidade analítica ou auditoria interna da CONCEDENTE, além de responsabilização do
CONVENENTE na esfera civil, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

A publicidade dos atos praticados em função deste Convénio deverá restringir-se ao caráter educativo, informativo ou de
orientação social, não podendo dela constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DOAÇÃO DOS BENS

Os bens adquiridos com recursos do Convénio serão imediatamente transferidos pela CONVENENTE à CONCEDENTE,
mediante Termo de Doação, a ser firmado em momento imediatamente posterior à conclusão de todos os trâmites de estilo da
aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

Este Convênio será publicado pela CONCEDENTE, às suas custas, no Diário Oficial da União, por extrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 as autoridades competentes, perante as
testemunhas presentes.

Prof. Edward Madureira Brasil - Reitor da UFG

Profa. Orlando Afonso Vale do Amaral - Diretora Executiva da Funape
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Testemunhas

Clevia Ferreira Duarte Garrote – CPF 26851571153 Bruno Machado Carvalho – CPF 032714241-36

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 03/09/2020, às 18:16, 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 04/09/2020,
às 11:04, 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 1531652 e o código CRC
24F8B87E.

 

Referência: Processo nº 23070.028414/2020-27 SEI nº 1531652

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


                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título do Projeto  
 Integração entre Escolas de Medicina na promoção do Ensino, Pesquisa e Extensão 
Identificação dos Partícipes do Projeto  
Universidade:  Universidade Federal  de Goiás  
Unidade:  Faculdade de Medicina 
Fundação:  FUNAPE 
Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 
ANTONIO FERNANDO CARNEIRO 336.727.171-34 

SIAPE/1226469 
Telefone 01 Telefone 02  e-mail 

62-3209-6146  carn@terra.com.br  
Centro de Custo  Banco e Agência  Conta Corrente específica  

   
Classificação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão Ensino 

Desenvolvimento Insti tucional  Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Justificativa/Fundamentação do Projeto 
A Faculdade de Medicina UFG, visando incentivar e contribuir como auxiliadora na formação dos 

acadêmicos de cursos de graduação e pós graduação em Medicina na nossa região, atua para estabelecer uma 

comunicação entre a comunidade acadêmica interna da UFG e outras Escolas de Medicina. 

Atua na realização de cursos introdutórios, atividades de ensino, de pesquisa e de projetos de extensão, 

tendo como base a implementação das atividades propostas na Educação/Ciências em Saúde, aprimorando 

seus princípios e ações técnico científico profissionais, buscando estabelecer condições de integração entre 

as diversas áreas da ciência da saúde. Para tanto se faz necessário à otimização do espaço físico/tecnológico 

da Faculdade de Medicina. 

I.a. Identificação do Objeto 
 Aquisição de bens para promover as atividades previstas no projeto “Integração entre Escolas de Medicina 

na promoção do Ensino, Pesquisa e Extensão” 

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

 
Início Término 

08-2020 12-2020 
I.d. Resultados Esperados 
Espera-se ao final adquirir os bens necessários para equipar os ambientes para em consequência incentivar a 

participação dos alunos nas atividades acadêmica como congressos, eventos, simpósios etc. melhorar a 

condições de trabalho dos professores da Faculdade de Medicina. 

 X  
 
 

 

  



                                                   

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

01 01 Aquisição de bens 01  08/2020 12/2020 
 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
✓ Número de bens adquiridos e instalados 

 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
 
Valor Total do Plano: R$161.897,40 

II.a. Detalhamento da Receita  
- Recursos oriundos de parte da emenda parlamentar nº  30700003 e do orçamento próprio 
da UFG.  
 

 
II.b. Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela Data Valor 
1 06/2020  

 
II.c.  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor (R$) 
1- Receita  Total  161.897,40 

 
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g) Total  161.897,40 
a-Pessoal  Total  00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 00 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 00 
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS) 00 
Estagiários 00 
Bolsas 00 
Outros encargos 00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                         Total  11.992,40 
Alimentação 00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 00 
Reprodução de documentos 00 
Confecção de cartaz para divulgação 00 
Adequação do espaço 00 
D.A.O. da FAP*           11.992,40 
Outros serviços  00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                 Total                    00 
d-  Despesas com diárias                                                         Total                                 00 
e – Material de Consumo                                                                              Total                                                00 
Material de expediente 00 
Material de Informática: tecnologia da informação e audiovisual 00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 00 
Material de Limpeza 00 



                                                   

Gêneros alimentícios 00 
Combustíveis e lubrificantes 00 
f– Investimento                                                                                            Total 149.905,00 
Obras e Instalações 00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, etc.)  149.905,00 
g– Ressarcimento IFES **                                                                            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.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quantidade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  
$ 

Período 

08 Kit  Microfone de Mão Sem Fio Duplo 
Vokal VLA42 + 1 Par de Bateria 
Lithium Extra  

5.720,00 Julho  
a  

dezembro 

02 Mesa de Som Digital SKP 20 Canais D-
TOUCH20 

10.798,00 Julho  
a  

dezembro 
01 Tela Elétrica  - 4:3 - Enrolamento 

Elétrico(220V)- Qualipix Com Controle Fixo E 
Movel, tamanho de projeção 4x6metros 

3.699,00 Julho  
a  

dezembro 
01 Tela Elétrica  - 4:3 - Enrolamento 

Elétrico(220V)- Qualipix Com Controle Fixo E 
Movel Fixo E Movel, tamanho de projeção 
3x4metros 

1.250,00 Julho  
a  

dezembro 

13 Projetor Multimidia  3600 Lumens Svga Hdmi 
Ms550 

25.305,00 Julho  
a  

dezembro 
05 Caixa Ativa 15" 1000W DSP/USB/SD/BT. MD-

15 DSP 
9.990,00 Julho  

a  
dezembro 

10 
 
 

Microfone Profissional Com Fio Ems-580 Jwl 1.310,00 
 
 

Julho  
a  

dezembro 

01 TV Led de 55 polegadas 4k 3.250,00 Julho  
a  

dezembro 
                                                        TOTAL                                            61.322,00 
 

 

04 Nobreak Ultra 1500VA - 930W - Entrada 
220Volts saída 120Volts – MCM com bateria 
interna 

3.196,00 Julho  
a  

dezembro 
10 
 
 

Notebook Inspiron 14 5000 2 em 1 36.622,00 
 
 

Julho  
a  

dezembro 

13 
 

CPU Optiplex 3070 Small Desktop ou Torre 
com Teclado e mouse 

48.765,00 
 

 

Julho  
a  

dezembro 



                                                   

 

                                                           TOTAL                                          88.583,00  
Justif icativa                
Atuar na realização de cursos introdutórios, atividades de ensino, de pesquisa e de projetos de extensão, 
tendo como base a implementação das atividades propostas na Educação/Ciências em Saúde, aprimorando 
seus princípios e ações técnico científico profissionais, buscando estabelecer condições de integração entre 
as diversas áreas da ciência da saúde, com a comunidade Goiana e interestadual, para tanto se faz necessário 
à otimização do espaço físico/tecnológico da Faculdade de Medicina. 
Tudo com a finalidade da assistência na formação dos profissionais de saúde voltados a população. 

 
Obs: os preços obtidos são estimados. No momento da aquisição podem ser adequadas as 
quantidades em função do recurso existente.  
 

II.e.  Identificação dos recursos da UFG  
Quantidade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
  Não se aplica  
 

 
II.f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quantidade  Formas de Ressarcimento à IFES 
 Não se aplica  
  
Justif icativa 

 
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  Variável  

Justificativa: Não se aplica 
 
 
 
III –  QUADRO DE PESSOAL -   NÃO SE APLICA

  

   
 
 



                                                   

 
IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo – Fundação  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

______________________________ 
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 plano de trabalho, documento 1517691, parte integrante do convênio nº 112/2020,
documento 1517562, está assinado por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 28/08/2020, às 11:50,
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 28/08/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Machado Carvalho, Usuário Externo, em 31/08/2020, às 09:12,
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 ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário Externo, em 31/08/2020,
às 10:09, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 31/08/2020, às 16:21, 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 Antonio Fernando Carneiro, Diretor, em 02/09/2020, às 13:30, 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 1517730 e o código CRC
7AC9B0FB.

Referência: Processo nº 23070.028414/2020-27 SEI nº 1517730

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Vimos tornar sem efeito o convenio do documento 1517562, tendo em vista que o número constante do SICONV é o
convênio nº 110/2020. Do mesmo modo retificamos o despacho , documento 1517730.

Onde se lê: .....parte integrante do convênio nº 112/2020, documento 1517562......

Leia-se: .....parte integrante do convênio nº 110/2020, documento 1531652....

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 03/09/2020, às 15:51,
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 1531709 e o código CRC
A36D2EE0.

Referência: Processo nº 23070.028414/2020-27 SEI nº 1531709

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

