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·-----1 Acordo de Parceria UFG n.Q 

L _ _ oo212o2o , 

ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, 

OESENVOLVIMENTO E INOVA~O QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAl DE GOlAS E A 

COMPANHIA METROPOliTANA DE TRANSPORTES 

COt.ETIVOS, VISANOO AO ESTABELECIMENTO DE 

COOPERAc;,:AO PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. 

A UNIVERSIDADE FEDERAl DE GOIAS, doravante denominada UFG, 

institui~ao federal de ensino e pesquisa de nivel superior, constituida como autarquia 

educacionai de regime especial e vincu!ada ao t,1inisterio da Educac;:ao, crlada pela lei 

n.o 3.834-C, de 14/12/60, e reestruturada peio Decreta n. 0 63.817, de 16/12/68, com 

sede no Campus Samambaia 1 Go~§nia GO, inscrita no CGC sob o n.o 

01.567.601/0001-43, neste ato representada peia Vice-Reitora, PROFA. ORA. 

SANDRAMARA MATIAS CHAVES, brasileira, casada, portadora da Cedula de 

Identidade n.o 745.836 2a Via SSP-GO, CPF n.o 167.056.881-49, residente e 

domiciliada em Goiania-GO, e com a competencia constante da Portaria n. 0 

1.778/2012, com interveniencla da FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, 

doravante denominada FCT, neste ato representada pelo Diretor, PROF. DR. 

CESAR VAlANDRO SOARES, brasileiro, residente e domiciliado em Aparecida de 

Goifmia - G0 1 CPF n.o 547.334.800-91 e COMPANHIA METROPOllTANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 05.787.273/0001-41 com sede 

na Primeira Avenida, no 486, Setor Leste Universitario, Goiania-GO, CEP 74.605-020, 

doravante denominada CMTC, neste ato representada pelo Presidente, BENJAMIN 

KENNEDY MACHADO DA COSTA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade n.o 1138744 SSP-GO, CPF n.o 280.250.751-68, residente e domici!iado na 

Rua T-65, f\JO 700, Apto. 1501, Ediffcio Tulipas, Setor Bueno, Goiania - GO, reso!vem 

celebrar o presente Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvo!vimento e Inovar,;ao, que 

se regen§ pelas normas da lei n.o 8.666, de 21/6/19931 com as alterar,;oes introduzidas 

pela lei n.o 8.883/94, de 8/6/1994, no que couber, as Instruc;oes Normativas n. 0 01, de 

15/1/1997, n.o 03, de 25/09/2003, Decreta n.o 94.664, de 23/7/1987 e Decreta n.o 

9.283, de 07/02/20181 mediante as 

LiFG!Crvnc 

segulntes clausulas 

\ 
\., 

condh;oes: 1 
'\ /; .,,, :}1 
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Processo UFG n. 0 23070.005761/2020-81 

DO OBJETO 

clAUSUlA PRIMEIRA: Este Acordo de Parceria para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inova~ao tern por objeto o estabeiecimento de coopera~ao mutua, 
visando a execu~ao do projeto de pesquisa "Transporte Publico da Regiao Metropolitana 
de Goiimia". 

DAS OBRIGAt;OES DOS PARTICIPES 

ClAUSUlA SEGUNDA: Para a consecu~ao do objeto pactuado, os 
partfcipes comprometem-se a: 

I- OA UFG: 

a) Rea!izar, em coopera~ao com a CMTC, atividades com a participa<;;ao de docentes, 
servidores, discentes e tecnicos das areas de conhecimento espedfico; 

b) Indicar docentes e/ou servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, para 
colaborar com a CMTC, sem que isto implique em disposi<;;ao e/ou prejufzos no 
desenvolvimento das atividades normais e pr6prias dos indicados, no cotidiano da 
UFG. 

c) Permitir, de acordo com sua disponibilidade, a utiliza<;;ao de seu espa<_;:o fisico para 
a execw;;:ao de programas e atividades de interesse comum e concernentes ao 
objeto desse Acordo; 

d) Eiaborar o anuario estatistico, alem de outros estudos relacionados, a partir dos 
dados fornecidos pela CMTC. 

II- OA CMTC: 

a) . Executar programas e projetos, em conjunto com a UFG, para a consecu<;;ao do 
objeto desse Acordo, conforme previsto na Clausula Primeira; 

b) Indicar servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, indispensaveis a 
execw;,:ao dos programas, sem que isso implique em disposi<_;:ao ejou prejuizos no 
desenvolvimento das atividades norma is e pr6prias dos indicados, no cotidiano da 
CMTC; 

c) Solicitar a UFG docentes e/ou servidores habilitados para o desempenho de 
atividades necessarias a execu<_;:ao do objeto desse instrumento; 

d) Participar, juntamente com a UFG, na supervisao e avalia<_;:ao das atividades 
desenvolvidas. 

e) Fornecer dados do sistema de transporte coletivo da regiao metropoiitana de 
Goiania; 

f) Disponibilizar, no mfnimo, 03 (tres) vagas para estagio obrigat6rio a discentes do 
curso de Engenharia de Transportes, mediante convenio espedfico para fins de 
estagio a ser celebrado entre UFG e CMTC. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

ClAUSUlA TERCEIRA - Os recursos financeiros para a execw:;:ao do 
projeto, caso necessaria, ocorrerao a conta das dota<_;:oes on:;:amentarias de cada 
participe, sendo objeto de cronograma de desembolso especifico, a ser confeccionados 
pe!os interessados, em obediencia a lei n.o 8.666/93 e a Lei Complementar n. 0 

101/2000, para a atividade, proje:o ou programa, fazer./'do parte integrante deste . , /) 
instrumento. . ~. {Y · y ,· ~ 

X .· L--\\'---~/ 
2 

\, 
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DOS TER!V!OS ADITIVOS 

ClAUSUlA QUARTA -· Durante a vigencia desse Acordo, sera !icita a 
indusao de novas dilUsulas e/ou condic;oes, Llem assim quaisquer alterac;oes, executando 
o objeto definido na c!ausula primeira, desde que as mesmas sejam efetuadas mediante 
acordo entre os participes e incorporadas por meio de Termo Aditivo espedfico, que sera 
submetido a apreciac;ao de suas Assessor!as e/ou Procuradorias Jurfdicas. 

DA. COORDENA€;AO 

CLAUSUlA QUINTA - Cada partfcipe designara um representante que se 
responsabilizara pela coordenac;ao, p!anejamento e operacionalizac;ao das ac;oes previstas 
no presente Acordo, cabendo a coordenac;ao as seguintes atribuic;oes. 

a) Zelar pelo cumprimento das normas acordadas no presente instrumento; 
b) Resolver os impasses gerados para o bom funcionamento do presente 

instrumento; . .·· . . 
c) Acompanhar e avaliar o desenvohiimento das atividades propondo solw;:oes para 

os problemas detectados; 
d) E!aborar relat6rios de acompanhamento de acordo com as solicitac;oes das 

instituic;oes participes. · 

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

ClAUSUlA SEXTA - Os partfcipes serao proprietaries em igualdade de 
todo direito, titularidade e interesse/ no Brasil e em qua!quer outro pais, sabre todo e 
qualquer traba!ho produzido por forc;a do presente Acordo e dos seus Termos de 
Alterac;ao 1 ai cornpreendidos artigos, publicac;6es1 gravac;oes _em audio e/ou video e 
qualquer outro, inclusive direitos deies deco1-rentes. 

Paragrafo Unico - No caso de cessao a terceiros ou comercia!iza<;ao dos 
resultados ou produtos obtidos pe!a execus;ao do presente Acordo, os participes deverao, 
atraves da celebras;ao de Termos de Alterac;ao, estabelecer e regular, de acordo com a 
legislac;ao em vigor, a explorac;ao dos direitos de propriedade sabre os ditos resultados 
e/ou produtos. 

DA PUBUCIDADE 

ClAUSUlA SETIMA - Sera permitida a ambos os partfcipes a utiliza<;:ao ou 
divulga<;:ao, na forma de artigos tecnicos, relat6rios, publicac;6es e outros, dos resultados no ambito 
do presente Acordo, desde que o mesmo seja citado1 bem como a fonte de seus dados e autores. 

DA VIGENCIA 

ClAUSUlA OITAVA - Este Acordo vigorara a partir da data de assinatura 
e ate a data de 01/10/2024, podendo ser prorrogado ate o limite de 60 (sessenta) q 

l)
"' 

meses, mediante Terrno Aditivo. 
\}' 
' / 

DOS CASOS Ot'IISSOS \ .. / i 

/\ 
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ClAUSUI .. A NONA·- Os casos ornissos ou excepc!onais, nao previstos 
neste Acordo, serao resolvidos conjuntamente pe!os participes, respeitadas e observadas 
as disposi~oes legals pertinentes e os Regimentos de cada partidpe. 

DA PUBUCA(;AO 

ClAUSUlA DECIMA - Como condit;;:ao indispensavei para a eficacia deste 
Acordo, eie sera publicado em forma de extrato, pela UFG no Diario Oficiai da Uniao ate 
0 quinto dia uti! do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias a contar daquela data. 

OA 

CLAUSUU~ DECIMA PRIMHRA - t:ste Acordo, observado o prazo de 
trinta dias de antecedencia para comunica<;;;ao previa, por escrlto, podera ser extinto por 
rescisao, decorrente da inadimp!encia de quaisquer de suas dausu!as e condic;;oes, caso 
em que podera haver: ressarcimento por perdas e danos; por rescisao bilateral (distrato), 
e por rescisao unilateral (desistencia ou renuncia), nao incorrendo em ressarcimento de 
perdas e danos para nenhum dos participes. 

DO FORO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da Justi<;a Federal, 
Se~ao Judlciaria do Estado de Golas - Goii:'lnia, com a renuncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste 
Acordo, que nao possam ser resolvidas por entendimento direto pelos participes. 

E assim, estando em comum acordo com os termos e condi.;;:oes expressas 
neste instrurnento, os participes o assinam, em tres vias de igual teor e forma, perante 
as testemunhas presentes, para que se produzam os legitimos efeitos de direito. 

£
1 ; .· 

.. ·. . ; . ._: . .· ~ 

,., j / ·. _r: " .... - _- (,...; _.' 

/ o<AcLW.UJJ;tA"'-J}~ ~ 
// Profa. Dra. ~ramara Matias ·· 

Chaves 
Vice-Reitora da UFG 

Testernunhas: 

Nome: 
RG: 
CPF: 

Nome: 
RG: 
CPF~. 
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PLANO DE TRABALHO 
(Vlnculado ao Acordo de Parceria para PesqLHsa! DeserrJoivirnento 2 lnova~ac UFG n.0 ____/20_) 

1- IDENTIFICA<;AO DO OBJETO A SER EXECUTAOO 

a) Nome do Projeto: "Transporte Publico da RegiaolVletropo!itana de Goif'mia" 

b) Objeto Principal do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inova-;ao: 

Este Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inova~ao tern por objeto o 
estabe!ecimento de coopera<;;ao mutua, visando a execu<;;ao do projeto de pesquisa 
"Transporte Publico da Regiao rvletropo!itana de Goiania". 

c) Partlcipes do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovat;:ao: 

Universidade Federal de Goias 
Companhia Metropolitana de Transportes Co!etivos 

d) Descric;ao das Atividades Conjuntas a serem executadas: 

• Analise dos dados do sistema de transportes publico da regiao metropolitana de 
transportes publicos de Goi2mia 

• Desenvolvimento de artigos cientificos 
• Participa<;;ao em eventos cientificos 
• Apresenta<;;ao dos resultados dos estudos desenvolvidos 

e) Obriga~oes dos Partlcipes: 

e.1) Da UFG: 

a) Realizar, em coopera<;;ao com a CMTC, atividades com a participac;;ao de docentes, 
servidores/ discentes e ti2cnicos das areas de conhecimento espedfico; 

b) Indicar docentes ejou servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal/ para 
colaborar com a CMTC, sem que isto implique em disposi~ao ejou prejufzos no 
desenvoivimento das atividades normals e pr6prias dos indicados, no cotidiano da 
UFG. 

c) Permitir1 de acordo com sua disponibi!idade, a utiliza<;;ao de seu espac;;o fisico para 
a execu<;;ao de programas e atividades de interesse comum e concernentes ao 
objeto desse Acordo. 

d) Elaborar o anuario estatistlco, alem de outros estudos relacionados/ a partir dos 
dados fornecidos pela CMTC. 

e.2) Da CMTC: 

a) Executar programas e projetos, em conjunto com a UFG, para a consecuc;;ao do 
objeto desse Acordo, conforme previsto na Clausula Primeira; 

b) Indicar servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, indispensaveis a 
execuc;;ao dos programas, sem que isso implique em disposi~ao ejou prejuizos no 
desenvolvimento das atividades norrnais e woprias dos indicados, no cotidiano da 
CMTC; 

c) Solicitar a UFG docentes ejou servidores habilitados para o desempenho de n jJ 
atividades necessarias a execut;ao do objeto desse instrumento; . JY 

d) Participar, juntamente com a UFG, na supervisao e avaliat;;:ao d}lS atividades'lc1\; 

desenvolvidas. 4 j, ,lf:J 

~ L 
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e) Fornecer dados do sistema de co!etivo da regiao metropo!itana de 
Goiania; 

f) Disponibilizar, no minima, 03 vagas para estagio obrigat6rio a discentes do 
curso de Engenharia de Transportes, mediante convenio espedfico para fins de 
estagio a ser ceiebrado entre UFG e Cf.!ITC. 

2- MET AS A SEREM ATINGIDAS 

,------ ------------------.----------------- ------.------=--------, 
1--- Meta - Prazp _________ -+---

l--1-, ----'-A-'-'n.:..:u=-=a::.:.· r.:..:io=-=E=-st.::.:a::.:t:.:.::is=--=t.:..:ic=-=o---+-----anual 
_ Artigos cientfficos anual. __ _ 

Trabalho de condusao de Anuai 

f-------c:;__;u:.:.:.r-=s--=--o--,-----+---- __________ _ 
Inicia ao cientffica Anual 

Participar;ao em eventos Anua! 
cientlficos 

Apresentar;ao de estudos 
para a CMTC 

Reunioes com a equipe da 
CMTC 

5 anos 

5 anos 

-I 

02 por ana 
Minima 01 por ano 

02 

10 j 
----------

3 - MEIOS A SEREM EMPREGADOS 

3.1 Pela UFG: 

i. Participar;ao de docentes, servidores, discentes e tecnicos das areas de 
conhecimento relacionadas ao projeto; _ 

ii. Utiliza;;;ao de seu espa;;;o fisico, de acordo com a sua disponibilidade; 
iii. Utiliza:;;:ao de equipamentos computacionais e softwares dos laborat6rios do curso 

de Engenharia de Transportes. 

3.2 Pela CMTC: 

i. Participa~ao de servidores das areas de conhecimento reiacionadas ao projeto; 
ii. Utiliza<;:ao de equipamentos computacionais e os servidores da Companhia para 

extra;;;ao dos dados relacionados com a opera<;:ao do transporte publico da regiao 
metropolitana de Goizmia. 

4 - PREVISAO DA CONCESSAO DE SOLSAS 

f\Jao se aplica. 

5- ETAPAS OU fASES DA EXECt.H;AO 

5.1-

5.2 -

5.3 -

5.4-

Assinatura do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvirnento e Inova<;:ao entre 
UfG/CMTC. 

Publicar;ao do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inova<;:ao. 

Designar profissionais responsaveis pe!a supervisao do Acordo. 

Realizar reunioes com os coordenadores indicados no subitem anterior, visando ll 
definir, p!anejar, executar e avaliar as a<;oes decorrentes do Acordo ao qual este Plano_ , u/ J 

de Trabalho esta vinculado. :. ··~ ./ ~IY 
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6 - PLANO DE APLICA~AO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Nao esta previsto o repasse de recursos financeiros> Cada partkipe arcara com o onus de 
acordo com as responsabi!idades assurnidas no Acordo ao qual este Plano de Trabalho esta 
vinculado. 

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Nao se aplica. 

8 - PREVISAO DO IN:i:ciO E FIM OA EXECW;;:Ao DO OBJETO - VIGENCIA 

A partir da data de assinatura do Acordo ao qua! este Piano de Trabalho esta vinculado e ate a 
data de 01/10/2024, podendo ser prorrogado ate o limite de 60 (sessenta) meses. 

8 - SE 0 ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 
INOVAc;AO COMPREENDER OBRA OU SERVI~O DE ENGENHARIA, COMPROVAR 
QUE OS RECURSOS ESTAO ASSEGURAD.OS PARA A FINALIZAc;AO DOS MESMOS. 

Nao se aplica. s 
. 

. 
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7 .3. E obriga~ao do Candidato conferir as informar;Oes contidas no CCI e, caso 
haja diverg€ncia nos dados pessoais, o mesmo devera dirigir-se a COSEAC, cujo endere<;:o 
encontra~se no subitem 1.2, exclLlsivamente nos dias 4 au 5 de agosto de 2020, no horario 
das 10 as 17 horas, para regularizar sua situa~5o. 

7 .4. Somente tera confirmada a inscri<iao, o Candidate que tlver efetivado o 
pagamento da taxa de inscrh;ao, nos termos do discriminado no item 5 deste Edital, como 
tambem o Candidate isento do pagamento da taxa de inscrh;ao que tenha rea!izado todos 
OS procedimentos relatives a inscrit;;5o, nos termos do discriminado no item 6 deste 
Ed ita I. 

7.5. A comunica<;ao constante do CCI nao exime o Candidate da 
responsabi!idade do acompanhamento e da obten;ao das informa~6es referentes a 
realiza~ao da Prova. 

8.1. 2. A Prova Esc rita sera realizada, conforme quadro a segulr: 

Hor3rio de lnicio 
9 horas 

8.1.5. 0 local de realiza~ao da Prova Escrita sera informado no CCl, disponivel 
no endere~o eletrOnico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>, a partir das 
14 horas do dia 4 de agosto de 2020. 

8.2.4. A Prova de Conhecimentos Pnlticos sera realizada no periodo de 18 de 
setembro de 2020 a 27 de setembro de 2020, no Municipio de Niter6i. 

8.2.5. A COSEAC divulgara a partir das 14 horas do dia 15 de setembro de 
2020, no enderes:o eletrOnico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>, a 
relat;.ao dos Candidates aptos a realizar a Prova de Conhecimentos Pnflticos, contendo a 
data, o hor<.lrio e o local em que se dad a referida Prova. No rnesmo ato, sera divulgada 
Nota Oflcial Espedfica, contendo os instrumentos, os aparelhos ou as tecnicas a serem 
utillzadas e a metodologia de aferi\ao para avalia~ao dos Candfdatos, conforme o disposto 
no artigo 33, do Decreta n':? 9.739/2019, dentre outras informa~5es julgadas necessilrias a 
sua realiza<;ao. 

10. DAS REVISOES, DA VISTA DE PROVA E DOS RESULTADOS: 
lO.L Os gabaritos preliminares da Prova Escrita serao divulgados no endere<;o 

eletr6nico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>, no dia 17 de agosto de 
2020, referentes as Provas realizadas no dia 16 de agosto de 2020, e no dia 24 de agosto 
de 2020, referentes as Provas realizadas no dia 23 de agosto de 2020, sempre a partir das 
12 horas. 

10.2. Qualquer pessoa podera solicitar revisao da formulac;ao das quest6es da 
Prova Escrita ou do gabarito preliminar, de que trata o subitem 10.1, ate as 17 horas do 
dia seguinte a divulga<;iio do mesmo. Para tal, o Candidate devera preencher forrnul2rio 
prOprio, conforme mode!o disponive1 no enderet;o eletr6nico do Concurso 
<www.coseac.uff.brjconcursos/uff/2020>, seguindo as instru~Oes para o envio. 

10.3. 0 gabarito final, o resu\tado das solidta~6es previstas no subitem 10.2, o 
resultado pre!iminar das pontuac;Oes referentes as Partes \, !l e !\! da Prova Escrita e a 
imagem dos Cart5es de Respostas digitalizados serao divulgados no endere;o eletr6nico 
do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>, no dia 10 de setembro de 2020, a 
partir das 14 horas. 

10.4, 0 Candidate podera, ap6s confer€:ncia da imagem de seu Cartao de 
Respostas com gabarito final, solicitar revisao da contagem de acertos da Prova Escrita, 
referente as Partes t, 11 e 111, par melo de requerirnento devidamente fundamentado, 
conforme modele disponivel no endere<_;:o eletr&nico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>, entregando-o pessoalmente na COSEAC, cujo 
endere~o encontra-se no subitem 1.2, no dia 11 de setembw de 2020, das 10 as 16 
horas. 

10.5. 0 resu!tado das :solicita~Oes previstas no subitem 10.4 sera divulgado no 
dia 15 de setembro de 2020, a partir das 14 horas, no enderefO e1etr0nlco do Concurso 
<www .coseac.uff. br I concursos/uff/2020>. 

10.6. 0 Resultado Final da Prova Escrita e a rela~§o dos Candidates aptos a 
realizar a Prova de Conhecimentos Prilticos, mencionado no item 8.2.5 serao divtligados 
no dia 15 de setembro de 2020, a partir das 1.4 horas, no endere<;o e!etrbnico do 
Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>. 

10.7. 0 resu~tado preliminar da Nota da Provo de Conhecimentos Prt3ticos, 
aplicada especificamente aos Candidates concorrentes ao cargo de Tecnico de 
Laborat6rio/Area: Anatomia e Necropsia, sera divu!gado no dia 19 de outubro de 2020, a 
partir das 14 horas, no endere~o e1etr6nico do Concurso 
<www .coseac.uff. br /concu rsos/uff/2020>. 

10.8. 0 Candidate podera solicitar revisao do resu!tado preliminar da Nota da 
Prova de Conhedmentos Praticos, por meio de requerimento devidamente fundamentado, 
conforme modele disponlvel no endere~o eletrOnlco do Concurso 
<www,coseac.uff.br/concursos/uff/2020>, entregando-o pessoalmente na COSEAC, cujo 
endere~o encontra..se no subltem 1.2, no dia 2 de outubro de 2020, das 11 as 17 
horas. 

10.9. 0 resultado da solic1ta1;ao prevista no subitem 10.8 e o Resultado Final 
do Concurso, contendo a classif1ca~ao final dos candidates, serao divulgado no dia 8 de 
outubro de 2020, .a partir das 14 horas, no endere<;o eletrOnico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2020>. 

Niter6i, 9 de mart;o de 2020. 
ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA 

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
COORDENA<;:Ao DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

EXTRATO DE TERMO ADITJVO N' 1/2020 - UASG 150123 

NUmero do Contrato: 84/2018. 
NE Processo: 23069072697201869. 
DISPENSA N' 86/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ 
Contratado: 03438229000109. Contratado : FUNDACAD EUCLIDES DA CUNHA DE -APOIO 
INSTITUCIONAL A UFF. Objeto: Prorroga,ao de vigencia a contar de 02/03/2020 a 
01/03/2021, sem altera;ao das demais cl<lusulas. Fundamento Legal: Art. 57 § 12 incise ! da 
Lei 8.666/93. Vigencia: 02/03/2020 a 01/03/2021. Data de Assinatma: 02/03/2020. 

(SICON- 10/03/2020) 150123-15227-2020NE000003 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

AVISO DE LICITA(AO 

PREGi\0 ELETRONICO N' 1/2020 - UASG 158517 

N2 Processo: 23205001259202029. Objeto: Concessao administrativa onerosa de espa~o 
ffsko de 70,93 m2

, \oca!izado no Sloco A da UFFS - Carnpus Realeza/PR, visando a 
explorcu;§o de servis;os de Cantina, com objetivo de fornecer lanches aos estudantes, 
servidore~, colaboradores e ao contlngente conslderc3vel de pessoas que trafegom no 
Campus Realeza. Total de !tens Licitados: 1. Edital: 11/03/2020 das 08h00 as 12h00 e das 
13h00 3s 17h00. Enden.-'!1;0: Av. Fernando Machado, 108e - Centro, - Chapec6/SC au 

fote doc:umento pod"' sH V<>riflqdo no endere\O eletrdniro 
htlp://WW\~.in.gov.l:lr/llU\i:ntlt:idacte html. pelo cOdigo 0530Z020D3U00050 

ISSN 1677-7069 N" 48, quarta-feira, 11 de man;o de 2020 

www.comprasgovernamentais.gov.br /edital/158517-5-00001-2020. Entrega das Propostas: 
a partir de ~1/03/2020 as 08h00 no site WV,JW.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas; 
23/03/2020 as 14h00 no site www.compri:lsnet.gov.br. lnforma~·Oes Gerais: Em caso de 
diverg@ncia entre disposis;Oes do Edital e de seus anexos ou demais pe~as que comp6em 
o processo, prevalecera as do Edital.. 

BERTIL LEVi HAMMARSTROM 
Pregoeiro 

(SIASGnet - 10/03/2020) 158517-2644Q-2019NE800074 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOlAS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA~AO N' 29/2020 - UASG 153052 

N' Processo: 23070001932202001 . Objeto: Contrato UFG/FUNAPE. Total de !tens 
Ucitados; 00001. Fundamento Legal: Art 249, lndso X!ll da Lei nQ 8.666 de 21/06/1993 .. 
Justificativa: Contrata<;ao de institui~ao brasiieir.a incumbida da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucionaL Oeclar-a~ao de Dispensa em 09/03/2020. UDIA MARIA DE 
MOURA NOGUEIRA. Assistente em Administra,ao. Ratifica,ao em 09/03/2020. ROBSON 
MAlA GERALDINE. Pr6~reitor em Administr~u;5o e Fin~n~as. Valor Global: R$ 1.357.500,00. 
CNPJ CONTRATADA : 00.799.20S/0001-89 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA. 

(SIDEC - 10/03/2020) 153052-15226-2019NE800682 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N' 1/2020 - UASG 153052 

NUmero do Contrato: 54/2016. 
N' Processo: 23070008290201687. 
PREGAO SISPP N' 214/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOlAS -.CNPJ 
Contratado: 07026208000129. Contratado : FACILITIY CONSTRUCAO E MANUTENCAO· 
PREDIAL ElRELL Objeto: Sub roga;ao do contrato 54/203.6 para a Universidade Federal de 
Catalao. Fundamcnto Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 02/03/2020. 

(SICON - 10/03/2020) 153052-15226-2020NE800682 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N' 1/2020 - UASG 153052 

Numero do Contrato: 480/2019. 
N' Processo: 23070024205201971. 
PREGAO SISPP N' 69/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAl. DE GOlAS -.CNPJ 
Contratado: 193622990001S2. Contratado : ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DEOBRA 
ElREU. Objeto: Sub roga~ao do contrato 480/2019 para a Universidade Federal de Jatal. 
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 10/03/2020. 

(SICON - 10/03/2020) 153052-15226-2020NE800682 

PRO-REITORIA DE ADMINISTRA<;:AO E FINAN<;:AS 

EDlTAl DE NOTIFICA~AO 

No uso da compet@:ncla que !he foi delegada pelo Magnifico Reitor, conforme 
portaria n' 113 de 08/01/2018, publicada no DOU de 12/01/2018 resolve: 

Notificar o senhor GABRIEl PLACIDO ROMANI, CPF: 487.596.118-98, dirigente 
da empresa GABRIEL PLACIDO ROMANI, CNPJ: 30.753.213/0001-55, que a Universidade 
federal de Goicls est3 trarnitando processo de apura~ao de lrregularidades, pela nao 
manuten1;Jo das condi~Oes de habilitar;ao referente ao Pregao EletrOnico n2 035/2019, 
devldo ao nao cadastre de usuilrio externo no SEl/UFG, e que a empresa esta sujeita a 
imputa-t;ao de san1;ao administrativa, tal como advertencia, multa, suspens§o temporaria de 
participac;ao em Hcita-t;3o e impedimenta de contra tar com a Adminlstra~ao, por prazo nao 
superior a 2 (dais) anos ou impedimenta de licltar e contratar com a Uni§o pelo prazo de 
ate 5 (cinco) anos, de acordo com as san~Oes elencadas no art. 7!: da Lei 10.520/02 e art. 
879 da Lei 8.666/93. Desde jil, fica concedido o prazo de cinco dia-s lite is, a partir da data 
dessa publica<;3o, para apresentar defesa quanta a aplica<;:l".io de penalidades 
administrativas !ega\mente estabelecidas em !egisla~ao e contratos. 

ROBSON MAlA GERALDINE 
Pr6~Reltor 

AVISO DE PENALIDAOE 

No uso da competenda qt.le lhe foi delegada pelo Magnifico Reitor, conforme 
portaria no 113 de 08/01/2018, publicada no DOU de 12/01/2018 resolve: 

Notificar o senhor JORGE JOSE PAWLOWSKI, CPF: S23.01S.590-68, dirigente da 
empresa JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELL CNPJ: 31.552.188/0001-
04, em virtude da tentativa de fraudar o Pregao Eletr6nico n9 090/2018, sobre a seguinte 
pena!idade: a) Impedimenta de !icitar e contratar com a Uniao eo descredenciamento no 
SlCAF, pelo praza de 30 dias, consoante dispOe o item 17.3, alinea b, do Edital de Pregao 
EletrOnico n9 090/2018, e no art. 7S da Lei nQ 10.520/02. Fica concedido, desde j!l o prazo 
de cinco dias Uteis, para interpor recurso. 

ROBSON MAlA GERALDINE 
PrO-Reitor 

AVISO DE PENAUDADE 

No uso da compet€ncia que lhe fol delegada pelo Magnifico Reiter, conforme 
portaria n9 113 de 08/01/2018, poblicada no DOU de 12/01/2018 resolve: 

Notificar o senhor MARCOS FELIPE SANTOS MOREIRA, CPF: 043.34S.961-18, 
dirigente da empresa HOSPTECH IMPORTACAD E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 
26.545,965/0001-53, ern virtude da nao entrega do(s} objeto(s) do empenho(s) 
2018ne800366, referente ao Pregao Eletr6nico n2 107/2017, sabre a segulnte pena\idade: 
a} Anulac;ao do empenho n9 2018ne800366, b) Impedimenta de \idtar e contratar com a 
Unl§o e o descredenciamento no SlCAF, peh..> prazo de 60 dlas, consoante o art. 79 da Lei 
n9 10.520/02. Fica concedido, desde j<l o praro de cinco dias Uteis, para interpor 
rewrso. 

ROBSON MAlA GERALDINE 
Pr6~Reitor 

PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS 
DIRETORA DE ADMINISTRA<;:AO DE PESSOAS 

EXTRATO DE PARCERlA 

Especie: Acordo de Parceria para Pesquisa, Oesenvolvimento e lnova~ao UFG 002/2020. 
Processo 23070.005761/2020-81. Objeto: Coopera<;ao para a e-..:ecu<;ao do projeto de 
pesquisa "Transporte pUblico da regiao metropoiitana de Goi"anla''. Convenentes: UFG e 
Companhia Metropolitana de T ransportes Coletivos - CMTC Assinatura: 10/03/2020. 
Validade: 10/03/2020 a 01/10/2024. 

Documento assimn;h: dig•t<olmente conforme M? n~ 7 700·] de 7.4/0S/2(]01, 
qH(' instltui a lnfra~:~trutura d"' Chaves PUb1it:~s Br<~5lleiru · lC?-Br<:~sil. 
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