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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
                    UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

 
TERMO ADITIVO Nº. 001 DO CONTRATO Nº 097/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA - FUNAPE, PARA APOIO AO PROJETO DE 
EXTENSÃO: “DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 

DE BAIXO CUSTO PARA DESFLURETAÇÃO DE ÁGUA 
UTILIZANDO CARVÃO ATIVADO PRODUZIDO A 
PARTIR DA BORRA DE CAFÉ”.  
 

 
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 

http://www.proad.ufg.br/
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MPOG, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos contratos e as disposições de 
direito privado. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui-se objeto do presente Termo Aditivo a alteração da vigência do contrato de 04 
de abril de 2020 até 04 de setembro de 2021, 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:    

 

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


                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 
Título do Projeto  

Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para desfluretação de água utilizando carvão ativado 
produzido a partir da borra de café 

Identif icação dos Partícipes do  Projeto  

Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  
Unidade:  Esco la de Engenharia  Civil  e  Ambien tal  
Fundação:  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Paulo Sergio Scal ize  108.960.458-03/1212697  

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

62 98110-3030 62 3209-6257 psca lize.ufg@gmai l .com  

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 

A água é uma das fontes de manutenção da vida na terra. Portanto, todo tratamento para mantê-la 
apropriada ao consumo humano faz-se necessário. Atualmente, devido ao processamento industrial, 
ao descaso humano e até mesmo a processos naturais, a água tem se esgotados e ficado cada vez 
mais poluída (Ogata et al., 2011; Ogata et al., 2012). Diversas são os compostos ditos como 
poluentes da água. Dentre muitos, algumas espécies aniônicas ou elementos traços, quando excedem 
alguns níveis, encaixam nesta classificação. O flúor, por exemplo, tem sido apresentado atualmente 
como elemento passível de contaminação da água. Em águas subterrâneas a presença do flúor pode 
ocorrer devido ao processo de intemperismo de alguns minerais. Em ações antrópicas, o flúor 
aparece nas águas a partir de diversas atividades industriais (Ribeiro, 2011; Ogata et al., 2012).  
Em baixas concentrações o flúor é um grande aliado a questão da saúde pública principalmente no 
controle e prevenção da cárie dental. No entanto, níveis de flúor acima de 1,5 mg/L pode provocar 
problemas de saúde, tais como a fluorose dental, fluorose esquelética, ossificação de tendões e em 
casos mais graves pode causar atrofia de membros e problemas sistema nervoso central (Shahid et 
al., 2008; Getachew et al, 2015). 
Atualmente, diferentes métodos vêm sendo estudado para o processo de remoção de flúor da água. 
Dentre eles pode-se citar os sistemas eletroquímicos, processo de redução-oxidação, precipitação, 
filtração, troca iônica, eletrocoagulação e adsorção (Ogata et al., 2012; Biswas et al, 2012; Getachew 
et al, 2015). Este último, é um dos processos que tem ganhado espaço no cenário da pesquisa, pois 
de um modo geral, apresenta um sistema simples de remoção, envolve menor gasto de preparo e 
utiliza uma quantidade menor de reagentes químicos (Tembhurkar et al, 2009; Chakrapani et al, 
2010; Biswas et al, 2012; Saka et al, 2012 Getachew et al, 2015). 
Uma das mais novas vertentes do processo de adsorção, tem sido a utilização de materiais 
alternativos e baixo custo como fonte matéria prima para a produção dos sorventes e/ou biosorventes 
(Tembhurkar et al, 2009; Tor et al, 2009; Chakrapani et al, 2010; DUBEY et al, 2012; Getachew et 
al, 2015). Na literatura encontra-se uma série desses materiais, sendo eficientes no processo de 

 x   
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remoção do flúor, produzidos a partir de resíduos da agricultura, plantas naturais, fibra de coco, 
casca de frutas, osso animal e carvão ativado produzido das mais diferentes fontes (Tembhurkar et 
al, 2009; Tor et al, 2009; Chakrapani et al, 2010; Getachew et al, 2015).       
O carvão produzido a partir da borra de café pode ser um biosorvente efetivo na remoção do flúor. 
Um produto abundante, de fácil acesso e de custo relativamente baixo tem chamado a atenção dos 
pesquisadores para produzir um sistema de filtração simples, barato e eficiente passível de utilização 
principalmente em países sub-desenvolvidos ou em desenvolvimento (Ogata et al., 2011; Ogata et 
al., 2012). Alguns estudos relacionados a adsorção com a utilização carvão ativado a partir da borra 
de café tem-se mostrado promissor na remoção de compostos metálicos (Kyzas, 2012; Dávila-
Guzmán, 2013) e compostos fenólicos (Kadhim, 2012; Djilani, 2012). 
Dessa forma, o presente trabalho se justifica pela necessidade do estudo e avaliação do carvão 
produzido a partir da borra de café como material biosorvente ideal para o processo de desfluoração 
da água. E ainda pelo desenvolvimento de sistema simples de filtração, que possa ser utilizado 
principalmente em regiões de difícil acesso, que garante a qualidade da água e evite problemas de 
saúde provocados pelo excesso de flúor. 
I.a. Identificação do Objeto 

Desenvolver e avaliar tecnologias de simples operação e baixo custo na desfluoretação de água 
destinada ao consumo humano. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

 
Início Término 

11/2018 04/09/2021 

I.d. Resultados Esperados 

Obtenção de um sistema de filtração simples, de baixo custo e eficiente no processo de desfluretação 
da água de abastecimento, visando o consumo humano. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa/Fase Descrição 

Indicador 
Físico 

Período de 
Execução 

Unidade 
Medida 

Qtde Início Término 

1.1 
Aquisição de materiais e reagentes para 
o preparo do sistema de filtração 

Materiais e reagentes necessários para 
desenvolvimento da pesquisa. 

un. Vb Nov/18 set/21 

1.2 
Aquisição de equipamentos para o 
preparo de do sistema de filtração 

Equipamentos necessários para 
desenvolvimento da pesquisa. 

un. Vb Nov/18 out/20 

1.3 
Obtenção e preparo da matéria prima 
(borra de café) 

Obtenção da matéria prima (borra de café) 
necessária para a produção de carvão ativado 
objeto pesquisa. 

un. Vb Nov/18 out/20 

1.4 
Produção do carvão ativado com e sem 
modificação 

Produção do carvão ativado objeto da 
pesquisa 

un. Vb Nov/18 nov/20 

1.5 
Avaliação do processo de adsorção em 
bancada com análises físico-químicas e 
microbiológicas 

Será realizada em escala de bancada para 
avaliar a capacidade adsortiva do carvão 
ativado produzido com a borra de café. 

un. Vb Nov/18 dez/20 

1.6 
Produção do filtro em cerâmica 
microporosa preenchido com carvão 
ativado 

Filtro, objeto de estudo, necessário para a 
avaliação do sistema em escala de laboratório. 

un. Vb jan/19 nov/20 

1.7 
Avaliação do sistema de filtração 
alternativo em escala de laboratório 

Será realizada em escala de bancada para 
avaliar a capacidade adsortiva do carvão 
ativado produzido com a borra de café. 

un. Vb mar/19 mar/21 

1.8 
Produção do filtro preenchido com 
carvão ativado para utilização in loco 

Filtro, objeto de estudo, necessário para a 
avaliação do sistema em escala de laboratório. 

un. Vb mai/20 mar/21 

1.9 
Avaliação do sistema de filtração 
alternativo in loco 

Será realizada in loco para avaliar a 
capacidade adsortiva do carvão ativado 
produzido com a borra de café. 

un. 1 jul/20 set/21 

1.10 Elaboração do relatório parcial  
Relatórios para acompanhamento do 
andamento do projeto. 

un. 
un. 
un. 

1 
1 
1 

fev/18 
fev/19 
fev/20 

set/19 
set /20 
set /21 

1.11 Elaboração do relatório final Relatório final projeto. un. 1 jan/20 set /21 



                                                   

1.12 Produção de uma cartilha (manual) 
Elaboração de uma cartilha (manual) 
contendo os parâmetros de projeto e 
especificações necessárias. 

un. 1 jan/20 set /21 

1.13 
Participação em Eventos Técnicos 
Científicos 

Apresentação dos resultados obtidos durante o 
desenvolvimento do projeto. 

un. 10 mar/18 set /21 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

✓  
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
 

Valor  Total  do Plano:  R$  166.300,000 

 
 
II .a .  Detalhamento da Receita  

-   
 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parce la  Data  Valor  (R$)  
1ª  13/08/2018  65.000,00 

2 ª  18/09/2018  101.300,00 
 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Tota l  166.300,00  

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l  166.300,00  
a-Pessoal  Tota l   0 ,00  
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)  

Encargos s/ CLT (≈ 83 %)  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)  
Bolsas para realização do curso EAD  
Bolsas  
Outros encargos  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  65.000,00  
Análises físico-químicas e microbiológicas e de caracterização dos insumos e adsorvente. 15.000,00  
Confecção de reatores para carbonização e ativação do adsorvente 8 .000,00 

Manutenção de equipamentos 25.000,00  
Serviços Gráficos, formatação, correção ortográfica, etc. 5 .000,00  
Impressão de cartilhas (manual) 5 .000,00  

Inscrição em Evento científico 7 .000,00  
D.A.O. da FAP* (15%)              
Outros serviços   
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  10.000,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  8 .800,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    82.500,00  
Materiais de laboratório e vidrarias para o preparo do carvão alternativo e análises físico-
químicas e microbiológicas. 

8 .500,00  

Reagentes em geral para o preparo do carvão alternativo e análises físico-químicas e 
microbiológicas. 

28.500,00  

Colunas de HPLC para determinação de cafeína 7 .500,00  
Material de escritório (cartuchos de tinta para impressora, Tonner, papel, canetas, etc) 18.000,00  
Gás nitrogênio 6 .000,00  
Eletrodo seletivo do íon Flúor 6 .000,00  

Material de Limpeza 5.000,00  



                                                   

Combustíveis e lubrificantes 3 .000,00  
f– Investimento                                                                                                             Total  0 ,0  
Obras e Instalações  

Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)   
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0 ,0  
Ressarcimento à UFG (3%)  

Ressarcimento à UA/Órgão (7%)   
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  

    

Just if icat iva  
 

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

1  Laboratór io  de Anál ises  de Águas  
1  Laboratór io  de Saneamento  
10 Computadores da UFG 

  
  
Just if icat iva  
Necessár io  para a  rea l ização da  pesquisa  
 
 

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

  
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 Ad icional  Var iáve l  

Justificativa:  
  

 

  

   
 
 



                                                   

 
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  

      
 
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 To ta l  

         
                                                                                                                                  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 .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  

       
                                                                                                                                  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 io s  -  
mensal  (**)  

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

        
                                                                                                                                   Tota l   

Indica ção  dos  Benef í c ios  não  obrigatórios  e  g rat i f i caç ão  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 
 

Goiânia, 23 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Madureira Brasil 
Reitor – UFG 

 

 Orlando Afonso Valle do Amaral 
Diretor Executivo – Fundação 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Robson Geraldine Maia 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Paulo Sérgio Scalize 

Coordenador do Projeto  
 
 
 
 

 Karla Emmanuela Ribeiro Hora 
Diretor UA/ÓRGÃO 
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Cer�ficamos que o termo adi�vo nº 01, documento 1249764 e seu respec�vo plano de
trabalho, documento 1249766, estão assinados por meio deste despacho.

 

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 26/03/2020,
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Documento assinado eletronicamente por Thaisa Rodrigues Vieira, Assistente em Administração,
em 26/03/2020, às 09:48, 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 26/03/2020, às
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8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 26/03/2020, às
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8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Scalize, Coordenador, em 26/03/2020, às
21:46, 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 Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Diretora, em 27/03/2020,
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de 8 de outubro de 2015.
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1249779 e
o código CRC 0D3D8525.
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