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SERVIÇO PÚBLICO FEDEFUL
MINISTÉRIO [)A EDUCAÇJ\0

UNIVE'RSIDADE FED}EFI.l\l DE SABiITA íCATAllIN/L
PR0-REIT0 RllPL DE EXTIENISAO

CAMPUS UNIVi:RSITÁR10 REITOR JOj.O DAViD FEIRRE]Rq LAMA - TR] CIDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANoPOLIS - S;C

TELEFONE: (48) 3721-742:8

UFSC/PROAD/DPC/CCF
CONTRATO QUE ENTRE SI CEILEBR/\M A LINIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA - UFSC E A FUEND.qÇÃ0 1)E AR4PAR0 A PESQUISA E
EXTENSÃO UNllVEFISITÃRIA - F.i\PEUI

iNCDH / SIAFI NP g.2..ê..J.

PROCESSO: 23Ci80.07 3959/2[118-54 CÚN'tRA110 Ne5é/ /..2Õ/Z

DISPENSA DE LÍCITA(;ÃQ Ng t: 02/2018

CO[NTRATANTE

UNHWERSIDADE FEDERAL DE l;ANTA CATAIRINA, pessoa jurídica de direito púk;-lico, autarquia federal,
inscrita no CNP.l sob n9 83.893.526/0001-82, com :;ede no Campus Universitário, bairro Trindade, em
Florianópolis/SC, 88040-970, doravante denominada CONTR.qT.ANI'E, representada neste ato pelo(a)
Pró-Reitor de Extensão, Rogério Cid Bastou, CPF n9 401.425.-+09-78, C] ng 604.(]i177 -- SSP/SC;

CONTRATADA

FUNDAÇÃO DE AMI'ARO À PESQUISA E E)(TEr\lSÃO UNl\rEFiSITÁRIA, pese;aa jurídica de direito
prix.'ado, inscrita no (:NPJ ng 83.476.911/0001-17, com sede! no Campus Reitor Jogo David Ferreira
Lama, Bairro Trindad-: -- Florianópolis/SC - 88040-900, com llegistro no IVIEC./MCT: n9 066/2016,
Portaria conjunta MEC/MCT n9 066, DATA: 19/i)9/2016, f'U13LICADA blO [).O.U de: 20/09/2016,
SEÇÃO 1, FLS. 15, doravi:ante denominada (IONTRATAD-A, neste ato representada pelo(a)
SuperintendenlEe, Gilberto Vi eira Ângelo, CPF ng 1.79.758.40'9-C)4, CI n9 1212.8S)ç)-4, resolvem celebrar
o presente cona:rato,

Considerando

Que o Decreto n9 7.Z.23, de 31 de dezembro de 2.'010 e o De:preto ng 8.2zll, de 21 de maio de 2014,
que regulamen':am a Lei n9 8.958, de 20 de dezembro de 19ç4., que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pe=squisa científica e tecnc-lógica e as fundações de
apoio, realizem convénios e c:ontratos, nos termas do incisa Xlll clo art. 24 da Lei ng 8.666, de 21 de
junho de 1993, por prazo determinado, com furdações instituídas com a finalidade de dar apoio na
gestão administrativii e financeira estritamente necessária à execução deus.es projetos. Resolvem
celebrar o presente (:ontrato, em conformidade com a Resolução Normativa 088/2016/CUn/UFSC e
legislação pertinente cabível e: de acordo com as cláusulas//e c:andições seguintes:

cláusulas e
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CLÁUSUI.A PRIh4EIRA: DO OBJEIQ

O presente Instrumento Contratual tem por objeto o apoio 3dministral:i'/o e financeiro pela
CONTRATADA no Projeto de Extensão intitulado "Vigilância Sistemática da Resistência
Antimicrobiana das cepas Neisseria gonorrh-oeae circullante:s no 13rasil", financiado pelo(al
Ministério da Saúde.

CLÁUSt/iU sl'cuND4:;.p4âgêBl941ÇêH.P4â:M81H:

2.1

2.2

Compete conjuntamente às partes alocar c's recursos humanos que se fizerem necessários à
operacionalizal;ão dest': Contrato;

Além das (temais obrigações previstas neste Contrato competem

2.2.1 A CONTRATANTE:

a) Alocar, dentre de suas possibilidades e dislaoníbilídade, os freios e: mec;anismos necessários ã
consecução do Projeto enunciado na Cláusula Primeira dest: Termo de Convênio;

b) Designar um Fiscal para fazer o acompanhamento e fiscalização do Contrato;

cl Executar as aEívidade:; previstas n-o Plano de Trabalhc-(Anel:o l);

d) Disponibilizar as suas instalações físicas, laboratoriais, os seus ecluipamentos e acervo
técnico para a execução do f'rojeto;

e) Responsabili2:ar-se pc1lo desenvolvimento clo Projeto a que :;e refe'e este Contrato.

2.2.2 A CONTRATADA:

a) Apoiar a execução d-3s atividades administrativas e finan:eiras necessárias à execução do
Projeto, previstas la Cláu!;ula Primeira, conforme o Plano de Trabalho (Anexo 1) e Planilha
Orçamentária (Anexo ll);

b) Administrar os recursos financeiros destinados à execução do Projeto, aplicando-os
cc.nforme o Cronograma de Desembolso Financeiro, inserido no Plana de Trabalho(Anexo l);

c) Manter registros conltábeis e de controle financeiro, esp'ecificamen';e relacionado com os
recursos destinados à execu-;ão do Projeto;

d) Responsabilizar-se l30r todos os encargos de nature:!a trabalhista e previdenciária,
decorrentes da contratação de pessoal que porventura :;ejam necess;árias para a execução do
Projeto, com a finalidade de zelar pelo cumprirá ente das normas cle segurança e saúde do trabalho;

e) Responsabíli2ar-se scilidaríamente com terceiros, seml:re (lue os con'tr'atar para a execução
de qualquer etapa dos trabz lhos que seja objeto {:leste Contrato;

Emitir notas {:iscais/futuras dos serviços prestados na consctcução clo c bjeto deste Contrato à
CONTRATANTE;

g) Prestar, sempre que solicitada, quaisquer informações ou escl8recÍITientos a respeito das
atividades administrativas e financeiras refez

h) Realizar' a aquisição cle bens e a conta
ng 8.958/94;

f)

Co ntrato

bus et ser\ aços em c'o-nformidade com a Lei

© 2



i) Apresentar à CONTRA\TANTE, conforme indicado na Cláusula Quinta, a prestação de contas
referente à aplicaçã ] dos recursos;

CONTRATADA. a respeito de tais impropriedades;

k) Assegurar à (:ONTRATANTE o direito de acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do
Projeto, descrito no ANEXO l deste Contrato, e de comunicar eventuais desacordos constatados;

1) Prestar à CONTRATO NTE, sempre que solicitada, quaisquer escli3recimentos e informações
que se fizerem nectlssários ao acompanhamento da evolu-;ão das trabalhos e sobre as atividades
desenvolvidas.

ctÁusu.14HIBglB&::PQ11.BEÇ!!BSQj18Bl4BIÇEIBQ5

Para a execuç;ão do objeto deste Contrato, a CONTIR.i\TAl\ITE ref)assará o montante de R$
1.000.00i3.00 (Um milt'ão de reais) à COl\TRATADA, c:onforme o Cronograma de Desembolso

que integra o Plano de Trabalho -- ANEXO 1, obedecida:; às se13uintes condições:

;h;lHIHll:jl IH iEl:!i i!:::
Prestações de Conta s;

b) Os recursos financeiros destinados à execução das atividades rela-:ionadas a este documento
deverão ser aplicados em Conta Poupança ou Fundos lastreildos pelo Go'/erno Federal;

c) A CONTRATA\DA dex/erá efetuar a devolução do ressarcirrenl:o para a CONTRATANTE,
cc.nforme Resoluçãc- específica do Projeto, na forma abaixo indicada:

1 - 1% (um por ce:nto) destinado à unidade universitária de origem do processo;
11 -- 2% (dois por cento) destinados ao departamento de ensino ou a setores equivalentes
(órgãos administrativos ou órgãos suplementares) de origem do projeto;
111 -- 4% (quatro por cento) distribuídos da seguinte forma:

11 :=-:.411 11Çl:li.Jê il l:llh ;:ilZ=" ll H:
incrementar e viabilizar ações; de extensão;

d) 0,5% para íncremclntar ações de cultura gerenciadas pela Secretaria de Cultura e Arte;
e) 0,5% para incrementar ações de inovação ger-3nciadas pela Secretaria de Inovação;
f) 0,5% para incrementar Programas de Permanência gerenci;idos pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis;

d) A CONTRATA.DA será ressarcida pelos serviços prestadas no capuz: dess-3 contrato no valor
total de R$ 75.000,0C (Setenl:a e cinco mil rea

3.1

© 3
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4.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do Orç-3mento Geral da União, no
Programa: l0.305.2015.20yJ .0001; Ptres: i391377; Fonte: 611;11t}941545; Nal:ureia: 339039.

çMwl&a.azwz4:m.e8Elr4çÃepm2óaw

5.1 A prestação (ie contas final referente aos recursos financeiros recebidos pela CONTRATADA
deverá ser realizada até 60(sessenta) dias após o término do prazo de vigência do presente Contrato
e constituída dos seguintes documentos:

a) Ofício de encaminhamento de prestação de contas;

b) Demonstrativo da exc:cução da receita e da despesa;
l Comprovante de depósito bancário referente à devolução do sêildo não utilizado, se for o

d) Relação das despesas em conformidade com o especificado na planilha orçamentária do
projeto e em ordem cronológica;

e) Relação de bolsistas e contratados pela CLT com as respectivas cargas horárias, quanto for o
caso;

f) Relação de bens ad(luíridos (material permanente e equipamentosl quando for o caso,
juntamente com o respectivo número do proces!;o e/ou da solicitação para t'egistro e tombamento
na CONTRATAFITE;

g) Extrato da conta corrt3nte bancária específica e da aplicação dos recurs;os;

h) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quanto o instrumento objetivar a execução
de obra ou serviço ce engenharia;

i) Documentos de responsabilidade do coordenador clo pro.jetc' (relatório de
cumprimento o

objeto; relação de pessoas treinadas, quando for o caso; e declaração sobre a regularidade das
despesas realizadas pela fundação de apoio em atendimento ao instrumento contratual).

jl A apresentam:ão da I'restação de Contas Final com os documentos
comprobatórios das

J/despesas realizadas deverá :3er apresentada de forma digiti31, obedecendo a critérios de qualidade,
através do SPA "UFS-C sem papel", inseridos no mesmo processo que originou o Contrato.

C

caso

5.2 A CONTRATADA mar terá arquivados, em pasta específica, -DS originais dos comprovantes das

despesas (notas fiscais, faturas, recibos, bilhetes de passagens e outros ccmprovantesl pelo prazo de
lO (dez) anos, contado a partir da data de entrega da Prestação de Contas Final, à CONTRATANTE;

Parágrafo ún/co. Na apreciação da prestação de contas, a CQNTRATP.NTE não considerará
provadas e glo:;ará as despesas cujos documentos(comprova ntesj:

a) Apre:;entem ::mendas ou usuras clue prejudiquem a clareza de seu conteúdo;

b) Apre!;entem-:;e em condições de difícil leitui'a ou c:ompreensão, a menos que sejam
acompanhados de justificativa que indique inequivocamente o fat-o a ser comprovado e
os elemc:ntos de convicção;

c) Tenham sido emitidos fora vigência do Contrato.

Eq
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5.4 A CONTRATADA devclrá restituir à CONTR«QTANTE, por meio de GRU - Guia de Recolhimento
da União, eventual saldo remanescente dos recursos de que trata a Cláu:;ula Terceira até 30 (trinta)
dias após a integral conclusão do objeto deste Contrato;

5.5 No caso de valores destinados ao pagamento de ressarcimento l:-ela iC-DNTRATADA, quando
houver, o depósito dos valores destinados a esse fim deverá !;er realizado em Conta Unica da União;

l\.:::lHiil ;:l H:iBBIEI l IB.B
independentemente de outras penalidades previstas em lei.

clÁ usu.t4 #lXla.:.Pl2$11Blê!!!Qg

6.1 0s tributos que forem devidos em decorrência diret;] ou indireta do presente Contrato e/ou
de sua execução, constituclm ónus de responsabilidade exclusiva cla CIC)NTRATADA, ficando
expressamente vedado o seu repasse para a COl\ITRATANTE;

CÚUSUI.A g!!DÓ4=.

7.1 0 presente instrumeE)to contratual não gera nenhurri direito de propriedade intelectual para
a CONTRATADA.

r

de sigilo e confidencialidade.

ct.ÁustJ.!4©

8.1 Todas as informaçõe!; e conhecimentos identificados como sigilosos abortados pelas Partes

para a execução do Projeto sc:rão tratados como confidenciais, assim como todos os seus resultados;

9279/96, art. ].95, XI.

rão-envolvidos no

©



8.3 Não são tratados como conhecimentos e informaçõe s confidenciais:

a) Aqueles que t:enham se tornado de conhecimento públicc pela publicação de pedido

de patente ou re:gistro público ou de outra forma que não por meia dos Participes;

b) Aquelas já em conhecimento da Parte receptora anteriormente à informação da
Parte divulgadora e que não sejam ob.feto de oul:ro termo de confidencialidade;

c) Aqueles desenvolvidos pela Parte receptora de maneira independente, sem o uso ou
referência a informações confidenciais;

d) Aqueles cuja 'divulgação se torne necessária:
d.l) Para a ok)tenção de autorização governamental para a comercialização dos

resultados; do Projeto;

d.2) Quando e>dgida por lei ou quando neces:pária ao cumprimento de determinação
judicial e/ou governamental;

Parágrafo Único: Nos casos previstos nas alíneas d.l) e d.2), qualquer dos partícipes deverá
notificar imediatamente os demais e requerer segredo no seu trato judicial e/ou
administrativo

8.4 (qualquer exceção à confidencialidade no âmbito des;se Contrato .deverá ser ajustada entre a
CONTRATANTE e a Ct)NTRAI.RDA;

CLáuscJl4.Nl2N4.=.@12S.êENgeEB84411EM:D

g.] Todos os bctns permanentes adquiridos com os recursos disponibilizados deverão ser
incorporados ao patr:mõnio da CONTRATO NTE, imediatamente após o seu recebimento, ooservaaa a
norma interna que rege a mal:éria patrimonial;

It.:::;BZ :.R \::l':FÊllllll:!Eliliill :
seguinte:

Ateste o recebimento do(s) t'em (s) ou a prestação dos
serviços indicado(s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos
com rclcursos do CC)NTIRATO ....../.

Assinatura, nome e/ou carimbo)

PROJETO

10.1 Para fins dest e Contr;:ito, a coNTRa\TPiNTE

a) Indica -:omo fiscal oja) Servidor(a) Celso Spada,
Universidade, lotado(a) no(il)
sc-b o n9 5765.83, telefone 372

pertencente ao Quadro Permanente da
, inscrito(a) no SIAPE
será o (a) responsável

)epartamento de Análises (:lírica:; (P CLI'CCS)
ida@ufs;c.br, o (a) qualL-9712, e-ma

6



b

Trabalho (Anexo 1) e Planilha Orçamentária (Anal 11), além dos relatórío=; semestrais;

1993

l0.2 Toda e qualquer questão derivada da aplicação e interpretêição -deste Contrato, será
submetida, em prim':ira instância, ao arbítrio dos signatários, que deverão envidar esforços para
superar as diferenças suscitadas.

cMusuuDÉg!@.EB@:!El84.=.PQ.e114Z2.1alEGIMEI.Pe:!2ÉEÇ]ZÇ41Q..ÉZl2&g:8]aÇQS

ll.l Os serviços contratêidos terão início e término concomitantes às etapas de execução
estabelecidas no Plano de Trabalho, sendo executados de forma contínua durante seu prazo de
vigência. Regime de execução será empreitada por preço global.

CtÁUSUt.ADÉÇDWA.SBg!:

12.1 0 presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer das Partes, mediante notificação,
por escrito, com ante:cedênci.a mínima de 30 (trinta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações
assumidas, vencidas ou vincendas;

].2.2 Constitui motivo para a denúncia deste Contrato, independentemente de prévia notificação,
o descumprimento d3 quaisquer das suas cláusulas e condições pactuadas, particularmente quando
constatadas as seguintes situ.ações:

a) A inexecução, mesmo que parcial, do objeto do Contrato;

b) A utilização dos recursos em finalidades diversas da!; estabelecidíls neste Contrato e em seu
Plano de Trabalho (/anexo l);

c) A falta de al:resenta!;ão dos relatórios de execução físico-financeira e' prestação de contas
final à CONTRiqTAN'rE nos prazos estabelecidos neste Contrato;

d) Se a inadimplência i:le qualquer cláusula ou condição deste I'ermo' de Contrato causar
prejuízo, o partícif)e infrator indenizará os danos comprovadamente sofridos pelo participe
inocente

qh
#
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17.1 A eficácia deste Cona:rato, bem como seus eventuais Terrrlos Aditivos, está condicionada à

publicação do respectivo extr.3to no D.O.U.(Diário Oficial da IJnião), conforme a legislação vigente.

cz.Áusuu oÉÇHy4..Çl!#ll@=.PQ..EQ812

As Partes elegem o foro da Justiça Federal de Florianópolis, Seção Judiciária do Estado de Santa
Catarina, para nele ser dirimido qualquer litígio oriundo deste Termo de ':ooperação que não puder
ser resolvido por negociação liireta.

E, por estarem justa:; e acor'dadas, as Partes assinam o prclsente Contrato ern quatro (04) vias de
igu31 teor e forma, para um só efeito, juntarrente com as testemunhas abaixo, que também o
assinam.

Florianópolis, 15 de janeiro dc1 2019

%
Rogério Cid Bi

Pró--Reitor d/ Extens;ão

Gilberto Vieira ÂmÉ:elo

!;u perintend:ente -da Fapeu

TESTEMUNHAS

#/
David Arruda Husadel

«''g:Ê"gTly#.!gT'
Assistente Administrativa
Setor de Projetos - FAPEU

CPF

RG:

CPF
Coordenador da CCF/DPC/PROAD/UFSC
Portaria n9 1821/2015/GR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIC) DA EDUCAÇ/\O

UNIVE RSIDADE FEDER.l\l DE SAbllí'A {CATAllINJlt
GABINETE [)IA LEITO FilJ[A

CAMPUS UNIVl:RSITARIO REITOR JOGO DAVlp FE:RF:Elnq LIMA - TRibIDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANOPCLIS - SC

TE:LEFONE: (48) 3721-9320 - FAX: (zF8) 3721-8422
E-MAIL: gr©acontato.ufsc.br

J\NEXO l

PLAntO Dl: TRABALHÃO

l DISCRIMlhIAÇÃC) DO PR't)JETO
1.1 Título do f'rojetn

Vigilância sisterrática da resistência
gonorrhoeae circulantes no Brasil.

antimicrobiana das cclB)as de Neisseria

1.2 Período de! execução do Projeto

Início previsto: Na data da as!;inatura
Dal:a de término ou duração: .27/07/2019

1.3 Motivação e Justificativ;!t

A resistência de Neis;seria gcinorrhoeae
pública em virtude de possívc.l evolução
Resultados do primeiro estudo brasileiro
cora metodologia de ágar diluição.
ciprofloxacino e suscitaram nova recomendação
para tratamento da !;onorreia.
promoção de estudo:s de viç
efetivos para o tratamento de infecções
estudo de vigilância brasileiro indicam
avaliar tendência
geração(ceftriaxomrla e ct:tfixime)
gonorrhoeae circulan::es no p:aís para
país o número (]e certros
A resistência de Neis:seria gonorreia
os estados brasileiros no primeiro
antimicrobianos. Os resultados
permanente da
atu.almente consideradas a última opção
de estudos de vigilância para identificar
para o tratamento de infecções
para se estabelecer um sistema permanente
aos; antimicrobianos r)or meio de estabelecimento
em conjunto com o
ndispensáveis para :nortear a formulação
infclcções e atuar err caso dt3 surtos. Diante
da sensibilidade das clepas dc: Neisseria gonorr

aos antimicrobianos é uma preo':upação mundial de saúde
da gonorr'ela para urna infe:cção/c vença de difícil tratamento.
de vigiléincia de Nei:sseria gorEorrloeae} aos antimicrobianos,

mostraram elevados níveis de resistência da bactéria ao
do Ministério da Saúde f:ara o esquema terapêutico

A Organização IVlindial da Saúde vem trabalhando ativamente na
ilância para identificar e monitorar quais antimicrobianos permanecem

causadas por N. çionorrfloeae. Os rí3sultados do primeiro
necessi-Jade de vigilância continuada, especialmente para

de aumento da concentração inibitória mínima para as cefalosporinas de terceira
Objetivo: Avaliar a :;ensibilidade das cepas de Neisseria

monitoramento da resistência aos antimiciobianos, e ampliar no
de cometa de amostras para vigilância da resistência
ao ciprofloxacino já foi identificada como uma realidade em todos
nacional estudo de viçiilância da resistência da bactéria aos

do referido estudo indicaram também a necessidade de vigilância
sensibilidade./resistência cla bactéria para a c'efa.losporiras (ie espectro estendido.

para o tratamento. P. OMS trabalha ativamente na promoção
e monilorar quais; antlmícrobianos permanecem efetivos

por N. gonorrhoeae (NG). No Brasil, esforços '/em sendo realizadas
de xrigilância da regi:stência de Nleisseria gonorrhoeae

de uma rede de centros de cometa para trabalharem
laborat(brio referência, prevendo ao :;ist:ema púb]ico (]e saúde informações

de pclíticas públicas. recomendar tratamento seguro das
do exposto. é de extrema importância a determinação

circulante:s no Brasil e estudos de moleculares

r/ \./ #



1.4 0bjeto/Otijetivos Geral!;

Objetivo geral: Avaliar a seno.ibilidade das cepas de I'-leisseria gonorrhoe:ae circulantes no país para
monitoramento da re:;istência aos antimicrobianos. e ampliar no país o número de centros de cometa
de amost-as para vigilância da resistência.
Objetivos específicos: Determinar a Concentração Inibitória l\mínima (MIC) para os antimicrobianos:
penicilina, ceftriaxona. ciprc-floxacina, azitromicina, cefixirna, tianfenicol, gentamicina e outros
antimicrobianos de acordo com a modificação dos protocolos inte,rnacionais de tratamento
referenciados pela OMSI Identificar os tipos de 'esistência (-3i'omo:ssõmica ou plasmidial) das cepas
de Neisseria gonorrhoeae circulantes no paísl Estabelecer parceria com serviços, que se tornarão
centros de roleta permanentes, para vigilância da resistência à N.GI Realizar estudos moleculares
para avaliação de S;ene de! resistência e acompanhar a circulação de possíveis clones mais
agressivos (estudos cle clonalidade e filogenia da bactéria).

2 Participantes

2.1 Fundação

órgão/Entidade Proponl3nte
UISA E EXTEr\lSiiO UNIVERSIT/tRl#iFUIUDAÇAO DE AMPJ\RO A Pi:sQ

Endereço
CAIMPUS UNIVERSITILRIO, S/IU

D )D/TelefoneCEPUFCidade
3:13=L-74.00FLC)RIANÓPOLIS sc

AgênciaBancoConta Corrente
3.582-3BR.RSIL

C.N.P.J
83.476.911/0001-17

Esfe ra Adm
PRIVADA

Praça de Pagamento
FLOlllIANÓPOLIS/SC

Nome do Responsável
GILBERTO VIEIRA ÂNGELO

CargoCI / órgão Expedidos
SUPERINTEbIDEFITESSP/sc

Endereço
RUA JORNALISlíl\ GUSTAVO IFIEVES, 107

CPF
179.758.409-04

MatrículaFunção
SUPERIN'rElyDE:NTE

2.2 Outros Partícipes

3 0bjetivos IEspecÊficos/Mtetas

Descrição do ObjeíEivo/Meta
Estai)elecer oarceria com serviços, qLe se tornarão centros decolet:a permanentes,

ilância da resistência à N.G
r a Concentração Inibitória Mínima ijMIC) para os antimicrobianos

azitrc-rnicina, cefixima, tianfenicol,
protocolos

Determina
penicilina ciprotloxaciceftriatxona
aentamicira e outros antimicrobianos

V

acordo comi a rnoclifica ic) dos

1.2

,0
./

@

Cidi3de UF



intemacionaís
Identificar
Neisseriaaonorrhooae circulantes no
11 nllEnl lê 11nlelêkH lüHa ubllõPHllêl&Hêwl

de tratamento referenciados pela OF/IS
i;'iij;8;í'ãi'iêiGtêiicia (cromossõmica ou plasmidlal) das cepas de

cação do g-ane dc: resist'ãnciia e acompanhar
circulação de f)ossívels clones nazis agressivos (estudo:; de clonalidade e

bactéria

ais

a
filoqenia d;a

4 Cronograma de execuçã-3

Fase/Etapa
Indicador Físico

Unidade
das amctstias

Aquisição de in:;umos e testes
testes fenotípicos
dos testes moleculares
das amostras

Quantidatle
100i)

X

X

X

Ct)leta

R Baliza ção
R Baliza ;ão
Transporte X

5 P[ano de A.p]icaç:ão (R$ ].,00)

f\l.atu rtlza da Di:spesa
código $1 ' Í;} l g$1W Especificação
3390-39 Serv. De Terceiras -- Pessoa Jurídica

Tot;31

1.000.00iD,00

Concedente'{ Proponente

l.ooo.ooo,oo

6 Cronograma de desembolso

Ne parcela ,:l Data ou eventcl físico

1 01/02/:2019

Valor a Oesembolsar (em R$)
(:onced :nte l Comi:rapartida ll ;! 111:;;Total
1.000.000,00 0,0Q 1.000.000,00

7 Declaração

Na qualidade de representan':e legal, declaro para fins de prova junto à Univer:;idade Federal
de Santa Catarina pz ra os ef-:itos e sob penas cla lei, que inexiste qualquer débito em mora
ou situação de inadimplência com o Tesouro lqcacional ou qualq'ier órf:ão ou entidade da
Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalha

Pede deferimento,

Florianópolis, 15/01/ 2019
Local e data Proponente

GÍZbe#o Vleira À/zgeZo
RG; 122.899-4 SSP/SC
CPF: 179 .758.409-04

Superintenden te/FAPEU

8 Aprovação pelo Conced Elnte

Apl'ovado

Florianópolis, 15/01/2019
Local e data

1.3

#

Início
15/01/20].S)



ANE)(O ll

OIRÇ.P-llVI ENTE:li D)tD Pli.0.1 ETO

PESSOAL
Pessoal ca n!!.elege.(ÇL!.e!!,Bl81

Nome / cargo ou funçãolge

R;ãaêiãçãÕ
OleRsiàl

:3.000,
E5.000,00
:3.50

1.750,0
:.800,00

Encargos

6219,08

4664,00
2720,00
1360,00
1718,00

Valor (R$)

1 lfelipe de Rocco
2 IRenata Cristina Menssores Rudolf

lde Meio Machado3 IHana
4 l Marcos Andre Shorner

l 5 IA define
ÃI.Õê TOTAL DE PESSOAL CONTBê1129.

170.628,96
127.968,00
74.640,00
37,320

S4.2iÕ,oo
.96464

isa oy gxlenlãa.pela.J!!glÊ!!g!!::2:gÊ;!i92Ê:Bolsas de Pe:
Nome do BolsistaN2

12l IMaría Luiza Bazzo
122 ILisléia Golfetto
12

3 IMara Cristina
12:cada Cunha4 IMaria A

iemurt©
tl11(R

3500,00

3500,00

Valor (R$}

42.000,00
42.00Q,00
48.000,00
6.000,00

138.00Q
500,00

Bolsas para Estudantes

W l\modalidade da bolsa

l IGraduação
ALAR TOTAL DE BOLSAS PARA ESTUDANTES

Remurte 0
nle

7.20Q,00

7.200,00

PASSA.GENS E DIÁRIO.S
Passagens

W
l IPASSAGENS
ALOR TOTAL DE PASSAGENS

l)escrição do item
Valor un 0

750,00

Valor (R$)

5.2S0,00

$.250,0i0

Diárias

N9 l)escrição do item Quantidade

lo,oo

Valor unitário
R$'

380,00

Valor (R$)

3.800,00

3.80D,00
l IDíárias
ALOR TOTAL DE

SERVIÇO DE TERCIEIRi3S
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurjgjg!!

)escrição tiQ itemNe

l lservEço ae ogistlca, Transporte de amostras vii
ic de mentorde manut Un2 ISer\

Gráficos3
10de s4

Quantidade
'alar u 0

Valor (R$)

14.00
1,00

1, 30

1.00

2000,00
1000,00
500,00

1000,00

28.00o,00
t.ooo,QO

5a)
l.ooo,oo

30.500,0D

Despesas AçgggÉ1leg.ge..!npp!!!glg
l)escrição {Jo item

Valoi' u 0

3000,00

Valor (R$}

3,000,00
3.000i00

l linvo ce internacional incluindo desllg:!
oRlA:3ALOR TOTAL DESPESAS A

ices!;órias com importação
DE IMPOR:TAÇÃO

©



MATERIAL DE CONSLIMO

Quantidade
Valor uni Valor (R$)

lo,oo
4,00

80,00
1,00

30

2000,00
3000,00
2000,00
1500,00

s977,04

20.000,00
12.000,00

160.0Q0,00
1.500,00
3.077.04

197.477,04

OBRAS E iNS'rAI.AçõiES

do espaço física a exel IAd

Descrição .do item
Valor (R$)

ooo,oo

5.000i,00clo projçlg

RESSARCIMENTOS
Dóscriçiio do ressarcirriclnto

Percentual Valor (R$)

ÍTCentro de Ensino
uívllenteH!!uni!e!!©!!!ge3zuzlu 0

3 IruNEX
4 IPi
5 ip
6 ISecretaria de Cultura e Arte

inzã ziníai n

8 ISecretaria de lrlgyg
9 IFAPEU
iEÕRTÕiã P!!!!!eegWEy!=

1,00%
2,00%
1,00%
0,90%
0,60%
0,50%
0,50%
0,50%
7.50%

lo.ooo,oo
20.00Q,00
l0.000,QO

9.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
s.ooo,oa

7S.000
145.000,00

RESUIMO
PLANILIHA Rl:!iUMID

Despesas Correntes

de estudan [esenas bolsasPessoal
-esas

Passagens
Diárias

Material de Consumo IrE 0

Despesas de Capa!!!

Obras

Total Geral(sem ressarcimento
n-:
Total Gel:al(com ressal.çiDISD!!!

Importação)

 
 
 
 
 

 
 



Fundação de ompi:ro à Pesquisa e Extensão Universitária
NAGEFl-Núcleo de Análise Gerencial e Fiscal#

7õFiüiiÊiZIÃiMZlíõitüiroâ.PQ$LHKyeBU. 29.f11/2018

l.ooo.ooo.oo
9

a,17%

a,70%

2,999

Nome do Feto;

\figHância sistemática da resistência anlimicrobianc- das cepas de

Coordenador;
Mana Luiza Bazzo

Va tor do Pt
l)rezo/Melões

Contratação
nto;

1.981.46
1.70g,64

Atividades retacio11adas {cQ©
Procedimentos jurídica!

lit\lentos j!!!@!!

'i;H;Z:;=i;ã;;l;Z:==:;iÜãÜ;pçele!@.ue!=::! rota/
17.529,89

1.833,75
36Z41

2.243.82
1.28a23

8Z

24.Sz&lZ

a,il%
a,18%
0,049

0,139

a,02%
2,469

a,07%
a,019

Q,ISP
a,oi%
0,16%

,02%
0,109
Q

a,18%
a,04%

Q,Sl%

D,26%

a,oa9

;o%

Ãiãbiàrifua'o;
Fatal dos procedimemos de

ãã ; }éiursos bumaQg! rota/
4.065,50

730.42
124ÕO

rO.lívida rO

mentes:
Recebimentos:
Gerenciamento Financeiro:
Ta rifas :
Conciliação:

dos procedimentos

1.919,38
148.82

1.596,85
18g,00

171.

4.8.962]

Atividades relacionadas CQ©
Contabilidade:

Fiscal:
Prestação de contas:

rota/
i.8a9,26

369,60
2.955,19

5.1.34,04

ivamento.

fatal das pracedlmemls iuddieos e

Fundo de reserva

TOTAL

0

'n

@


