
 

Processo SEI nº
25380.002828/2020-58 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO N°
148/2020, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ E
A ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO
DAS ÁGUAS DA BACIA
HIDROGRÁFICA  DO RIO
PARAÍBA DO SUL, VISANDO A
COOPERAÇÃO TÉCNICO-
CIENTÍFICA ENTRE AS
PARTÍCIPES.

                                                                                                                                                                           
   

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, ent idade pública criada e mant ida pela União, vinculada ao
Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ sob o n 33.781.055/0001-35, sediada na Av. Brasil nº
4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21045-900, denominada simplesmente FIOCRUZ,
por intermédio do Fórum Itaboraí: Polít ica, Ciência e Cultura na saúde, denominada
simplesmente Fórum Itaboraí, neste ato representada por seu presidente Sra.
Nísia Veronica Trindade Lima, portador da Carteira de Ident idade nº 037949451/IFP, CPF nº
422.312.997-04, encontrado no endereço supra, conduzido ao cargo pelo Decreto de
03/01/2017, publicado no D.O.U. de 04 de janeiro de 2017, Seção 2, página 01, e
a ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA  DO RIO
PARAÍBA DO SUL denominada simplesmente AGEVAP, inscrita no CNPJ N° 05.422.000/0001-
01, com sede na Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A Resende, CEP 27.520-005, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques, portador da Cédula de
Ident idade nº 10.490.785-X, emit ida por SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 060.433.898-86, e por
seu Assessor – Unidade Resende, sr. Helvécio Zago Galvão Cesar, portador da carteira de
ident idade n° 23.044.282-1 expedido pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 150.187.978-27,
com interveniência do Comitê da Bacia Hidrográf ica do Rio Piabanha e sub-bacias dos rios
Paquequer e Preto, órgão colegiado estabelecido na forma da lei do estado do Rio de
Janeiro por meio do Decreto nº 38.235, de 14 de setembro de 2005, doravante denominado
COMITÊ PIABANHA, neste ato representado por sua Diretora Presidente, Sra. Erika Cort ines,
ident idade no 1232953-2 emit ida pela IFP-RJ e CPF/MF sob o nº 055.815.977-07, ambas
denominadas em conjunto como “Part icipe” ou “Part ícipes”, resolvem f irmar o presente
Instrumento na forma prevista na Lei n° 13.019 de 31/07/2014, alterada pela Lei n° 13.204/15,
Decreto n° 8.726/16, pela LDO e demais legislações pert inentes, constante do processo
Fiocruz supramencionado, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1         O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a integração de esforço e sinergia
entre os part ícipes para o desenvolvimento de ações e projetos que promovam o uso
sustentável de recursos hídricos e do solo, saneamento, restauração f lorestal e educação
ambiental com vistas à melhoria das condições de vida, promoção de saúde, desenvolvimento
local e da conservação e preservação do meio ambiente em áreas contempladas pela região
Hidrográf ica 4 - Piabanha.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

 

2.1       Integra este Instrumento, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho,
elaborado de comum acordo entre as Part ícipes, concernente à execução do objeto descrito
na Cláusula Primeira.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

 

3.1       Para a consecução do objeto do presente Acordo, as Part ícipes se comprometem a
alocar, dentro de suas possibilidades, recursos humanos e materiais, à disposição do presente
Acordo, desde que envolvidos em projetos conjuntos, mediante prévio entendimento,
respeitados seus regulamentos e, desde que deste fato não decorra solução de cont inuidade
na execução de suas at ividades específ icas.

 

3.2       São responsabilidades da FIOCRUZ:

           

            3.2.1    Planejar em conjunto, propor e executar at ividades e projetos de mútuo interesse
e que possibilitem o alcance do objet ivo deste Acordo;

            3.2.2    Aportar informações necessárias ao pleno desenvolvimento das at ividades e
projetos;

            3.2.3    Envidar esforços para buscar apoio f inanceiro, junto a inst ituições e /ou outros
doadores nacionais e/ou internacionais, por meio de projetos, programas e campanhas para o
desenvolvimento de ações previstas no presente Acordo;

            3.2.4    Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução
do projeto;

            3.2.5    Envolver o Comitê Piabanha, nos projetos de desenvolvimento socioambiental
realizados na região Hidrográf ica 4 - Piabanha, para construção de soluções integradas e
estruturantes nas áreas de atuação do Comitê Piabanha;

            3.2.6    Art icular esforços para sensibilizar e mobilizar o envolvimento da comunidade nas
at ividades pert inentes ao Acordo;

            3.2.7    Apoiar as ações de monitoramento e gestão de recursos naturais com a
disponibilização de informações de projetos realizados nas áreas de abrangência do Comitê
Piabanha;
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            3.2.8    Prover e disponibilizar a infraestrutura necessária, tais como espaço f ísico,
equipamentos, materiais de consumo e demais recursos, para o desenvolvimento de ações
contempladas no Plano de Trabalho deste Acordo, conforme disponibilidade e previsão
orçamentária.

 

3.3       São responsabilidades da AGEVAP:

 

            3.3.1    Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução
do projeto;

           3.3.2     Aportar informações necessárias ao pleno desenvolvimento das at ividades e
projetos;

       

3.3       São responsabilidades do Comitê Piabanha:

            3.3.1    Planejar em conjunto, propor e executar at ividades e projetos de mútuo interesse
e que possibilitem o alcance do objet ivo deste Acordo;

            3.3.2    Aportar informações necessárias ao pleno desenvolvimento das at ividades e
projetos;

            3.3.3    Envidar esforços para buscar apoio f inanceiro, junto a inst ituições e /ou outros
doadores nacionais e/ou internacionais, por meio de projetos, programas e campanhas para o
desenvolvimento de ações previstas no presente Acordo;

            3.3.4    Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução
do projeto;

            3.3.5   Prestar apoio técnico e operacional ao planejamento e implementação das ações,
conforme disponibilidade e previsão orçamentária;

            3.3.6    Contribuir e apoiar a construção de estratégias e soluções para melhor
gerenciamento de recursos hídricos e preservação do meio ambiente na perspect iva de
melhoria das condições de vida, promoção de saúde e desenvolvimento sustentável;

            3.3.7    Promover e apoiar o diagnóst ico de saneamento e qualidade da água, conforme
disponibilidade de recursos;

            3.3.8    Promover e apoiar at ividades de educação ambiental com vistas à
sustentabilidade da região Hidrográf ica IV - Piabanha; à melhoria das condições de vida,
promoção de saúde e ao desenvolvimento local.

 

CLÁUSULA      QUARTA – DA ALTERAÇÃO E DOS ADITAMENTOS

 

4.1       As Part ícipes, de comum acordo, poderão realizar termos adit ivos para a inclusão de
novas cláusulas e condições, desde que  não envolva modif icação do objeto pactuado,
inclusão de part ícipes  ou desvio de f inalidade.    
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

5.1       O presente Acordo de Cooperação não implica no repasse de recursos f inanceiros entre
as Part ícipes. Estas deverão prever na sua programação orçamentária anual os recursos
necessários para a execução das at ividades inerentes ao presente Acordo.

 

5.2       Fica desde já estabelecido que caso algum projeto ou programa, decorrente do
presente Acordo de Cooperação, necessite do repasse de recursos entre as Part ícipes, este
só poderá ser efetuado através da celebração de novo Instrumento específ ico, sob as normas
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204/15, Decreto n°
8.726/16, por meio do Termo de Fomento ou Termo de Colaboração.

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO/COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

 

6.1       As Part ícipes serão responsáveis pela gestão/coordenação, f iscalização, controle,
acompanhamento e pelo f iel cumprimento do objeto do presente Acordo, consoante as
disposições legais a às suas cláusulas e condições aqui pactuadas.

 

6.2       A FIOCRUZ nomeia para a gestão/coordenação do presente Acordo a Sra. Mônica Elisa
Duarte Vin, matriculada no SIAPE sob o nº 1701595 e CPF/MF sob o nº 805.623.027-00;

 

6.3       A AGEVAP nomeia para a gestão/coordenação do presente Acordo a Sra. Luísa
Poyares Cardoso, ident idade no 14.885.248 emit ida pela PC-MG e CPF/MF sob o nº
084.666.866-14.

 

6.4       Os gestores/coordenadores das Part ícipes terão livre acesso aos dados e servidores
aos atos e fatos prat icados, relacionados direto ou indiretamente a este Acordo, quando em
missão de f iscalização e auditoria, respondendo civil e criminalmente pelos seus atos
prat icados que extrapolem os limites do presente Acordo.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

7.1       Os direitos de propriedade das Part ícipes, sobre os resultados das pesquisas
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, patenteáveis ou não, deverão ser,
obrigatoriamente, disciplinados através de instrumento especif ico.
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7.2       A cessão a terceiros dos direitos de propriedade, referidos no subitem 7.1, não poderá
ser realizada sem a anuência, formalizada por escrito, da outra Part ícipe.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS

 

8.1       A exploração dos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do presente
Acordo, patenteáveis ou não, não poderá ser realizada sem a regulamentação através de
instrumento especif ico.

 

CLÁUSULA NONA - DO SIGILO

 

9.1       Fica expressamente vedada, para ambas as Part ícipes, a ut ilização ou divulgação, na
forma de art igos técnicos, relatórios, publicações entre outros meios, qualquer informação
técnica desenvolvida, bem como qualquer informação sobre os resultados dos trabalhos
realizados no âmbito do presente Acordo, salvo aquela cuja autorização seja expressa pela
outra Part ícipe.

 

9.2       Além da autorização da outra Part ícipe, será ainda obrigatório, para que seja procedida
a ut ilização e/ou divulgação das informações supramencionadas, a citação do presente
Acordo, a indicação de sua fonte de dados e seus autores.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

 

10.1     O presente Acordo terá vigência de 60 (sessenta) meses a part ir da data de sua
assinatura, não podendo ter seu prazo prorrogado.

 

10.2     No caso das Part ícipes manifestarem o desejo de cont inuidade desta relação de
Cooperação Técnica, deverão pactuar um novo Acordo à época do f inal do período de
vigência do presente Termo.

 

10.3     O presente Acordo não poderá ser prorrogado caso haja qualquer indício de que o
objeto pactuado não esteja de fato sendo executado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

 

11.1     O presente Acordo poderá ser rescindido de pleno direito, no caso de infração a
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quaisquer de suas Cláusulas, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
f icando a inadimplente obrigada a ressarcir os danos causados à parte lesada.  Poderá,
também, ser denunciado por quaisquer das Part ícipes, a qualquer tempo, com antecedência
mínima de 30 (t rinta) dias para publicidade, f icando as part icipes responsáveis somente pelas
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que part iciparam da avença, não sendo
admissível clausula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONTINUIDADE

 

12.1     Cabe a FIOCRUZ assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do Acordo, no
caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a
descont inuidade.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

13.1     Ao f inal do presente Acordo, as Part ícipes se comprometem a entregar o relatório f inal,
constando uma análise da efet ividade no cumprimento do objeto acordado, bem como os
resultados esperados do Plano de Trabalho.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

 

14.1     A FIOCRUZ publicará, como condição de ef icácia, o presente Acordo, por extrato, no
Diário Of icial da União - D.O.U., até o 5° (quinto) dia út il do mês seguinte ao de sua assinatura,
devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar daquela data.

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIA

 

15.1  Na eventualidade de ocorrerem controvérsias com respeito à interpretação ou
cumprimento do presente acordo, os part icipes concordam preliminarmente em soluciona-los
administrat ivamente com submissão do caso à Câmara de Conciliação da Administração
Federal na Advocacia-Geral da União-AGU na forma do art .4, inciso XI da lei complementar nº
73 de 10 de setembro de 1993 e do decreto nº 7392 de 13 de dezembro de 2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

 

16.1     Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Just iça Federal do Estado do Rio de Janeiro,
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução deste Acordo, podendo os
casos omissos serem resolvidos de comum acordo entre as Part ícipes.
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E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente Acordo de
Cooperação foi assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Erika Cortines, Usuário
Externo, em 29/08/2022, às 09:28, 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 Helvécio Zago Galvão César,
Usuário Externo, em 31/08/2022, às 11:27, 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 André Luis de Paula Marques,
CPF: 060.433.898-86, IDENTIDADE: 10490785 SSP/SP, em
01/09/2022, às 20:36, 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 NISIA VERONICA TRINDADE
LIMA, Presidente, em 05/09/2022, às 15:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0369173 e o código CRC D750EA66.

Referência: Processo nº 25380.002828/2020-58 SEI nº 0369173
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PLANO DE TRABALHO - COGEPLAN

SAGE N° 148/2020 e  Processo SEI N° 25380.002828/2020-58
 
 

1 - DADOS CADASTRAIS
 
Órgão / Entidade PROPONENTE: FUNDAÇÃO OSWALDO
CRUZ 
 
C.N.P.J: 33.781.055/0001-35
 
Endereço: Av. Brasil, 4365, Manguinhos
 
Cidade: Rio de
Janeiro
 

UF:
RJ
 

CEP: 21040-360
 

Telefone: (21) 3885-1616
 
Nome do Responsável: Nísia Veronica Trindade Lima
 

CPF: 422.312.997-
04
 

Identidade: nº
037949451
 

Órgão
Expedidor:     IFP
 
       

 
 
Unidade FIOCRUZ responsável pelo projeto: Fórum Itaboraí
 
Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 188
 
Cidade: Petrópolis
 

UF: RJ
 

CEP: 21.041-210
 

Telefone:(24) 2246-1430
 
Nome do Responsável: Felix Julio Rosenberg
 

CPF: 425.247.257-15
 

Identidade: 10.800.131-
4
 

Órgão
Expedidor: 
IFP   
         

    
 
Órgão / Entidade PARTÍCIPE: Associação Pró-Gestão das Águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
 
C.N.P.J: 05.422.000/0001-01
 
Endereço: Rua Elza da Silva Duarte, 48 (Loja 1A) - Manejo
 

Cidade: Resende
 

UF: 
RJ   
    
 

CEP: 27520-005
 

Telefone: (24) 3355-8389
 
Nome do Responsável: André Luis de Paula Marques
 

CPF: 060.433.898-86
 

Identidade: 10.490.785-
X
 

Órgão
Expedidor: SSP/SP
   
         

 
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Identificação do Objeto:
 
 

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a
integração de esforço e sinergia entre os part ícipes
para o desenvolvimento de ações e projetos que
promovam o uso sustentável de recursos hídricos e do
solo, saneamento, restauração florestal e educação
ambiental com vistas à melhoria das condições de vida,
promoção de saúde, desenvolvimento local e da
conservação e preservação do meio ambiente em
áreas contempladas pela Região Hidrográfica IV  -
Piabanha.

 
 
Título do Projeto:
 
 
Promoção de Saúde e Gestão de Recursos Hídricos na Região
Hidrográfica IV - Piabanha.
 
 
Justificativa da Proposição:
 
Saúde é um direito humano fundamental reconhecido por
todos os foros mundiais e em todas as sociedades, sendo
amplamente identificada como importante recurso para os
desenvolvimentos social, econômico e pessoal, estando
intrinsecamente ligada à qualidade e condição de vida.

Olhar a saúde a part ir de seu conceito ampliado,
“estado de completo bem-estar físico, mental e
social”, e não apenas ausência de doenças, implica em
considerar fatores tais como, a moradia, a
alimentação, o meio ambiente, o saneamento básico, o
trabalho, a renda, entre outros determinantes e
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trabalho, a renda, entre outros determinantes e
condicionantes na programação de intervenções de
forma a assegurar o acesso a saúde.

Diante da complexidade da realidade social para dar
conta dos problemas de saúde, torna-se evidente a
limitação e o esgotamento das formas hegemônicas de
intervenção do setor saúde. Neste contexto, a
intersetorialidade surge como alternativa para o
enfrentamento das desigualdades sociais que geram
iniquidades em saúde. Contudo, os desafios para sua
integral implementação são enormes e inscrevem-se
num cenário indissociável da governança, do projeto
de governo e do poder local, requerendo ainda
operacionalização de novos modelos de gestão,
embasados na sustentabilidade e nos direitos
humanos.

A Polít ica Nacional de Promoção de saúde compreende
o princípio da intersetorialidade como uma art iculação
de saberes e práticas de sujeitos, grupos e setores
mobilizados na formulação de polít icas públicas e
intervenções compartilhadas, assumindo
corresponsabilização pela garantia de objetivos
comuns, dentre esses, a saúde e a cidadania que são
direitos fundamentais.

As estratégias de promoção da saúde condizem
intimamente com a construção da qualidade de vida,
referindo-se às ações sobre os condicionantes e
determinantes sociais da saúde, contribuindo para a
construção da saúde, de acordo com as diretrizes
propostas pelo Ministério da Saúde na Polít ica
Nacional de Promoção da Saúde, que focam a
integralidade, equidade, responsabilidade sanitária,
mobilização e part icipação social, intersetorialidade,
informação, educação e comunicação e
sustentabilidade.

A Agenda 2030, aprovada pela Assembleia Mundial das
Nações Unidas, em setembro de 2015, estabelece
metas mundiais para os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS. Neles, os
determinantes socioeconômicos e ambientais da saúde
passam a ser objeto de polít icas específicas de
intervenção e monitoramento por parte de todos os
Estados membros das Nações Unidas. Isto constitui
um marco de referência para atuar não apenas sobre
as metas específicas do setor saúde, mas também
sobre todas as polít icas que, direta ou indiretamente,
poderão impactar as condições de bem-estar individual
e colet ivo no seu conceito ampliado de saúde e da sua
promoção.

Neste contexto, o saneamento e o gerenciamento de
recursos hídricos se reafirmam como importantes
protagonistas nos processos de saúde-doença-
ambiente, estando diretamente relacionados à
melhoria da saúde e das condições de vida das
comunidades; diminuição da mortalidade em geral,
principalmente da infantil; aumento da esperança de
vida da população; diminuição da incidência de
doenças relacionadas à água; implantação de hábitos
de higiene na população; facilidade na implantação e
melhoria dos sistemas de esgotos sanitários;
possibilidade de proporcionar conforto e bem-estar,
incentivo ao desenvolvimento sustentável e saúde
ambiental.

A presente parceria tem como área de atuação a
Região Hidrográfica IV do Estado do Rio de Janeiro, a
qual compreende a região constituída pela totalidade
das bacias hidrográficas dos cursos d’água afluentes
do Rio Piabanha, que drenam os municípios de
Petrópolis, Teresópolis, Areal, Três Rios, São José do
Vale do Rio Preto, Paty do Alferes e Paraíba do Sul,
acrescida das áreas das bacias hidrográficas dos
afluentes do Rio Paraíba do Sul, pela margem direita,
que drenam os municípios de Sumidouro, Sapucaia e
Carmo. Dentre os principais problemas relacionados
aos recursos hídricos na região, grande parte pode ser
atribuída a deficiências no saneamento básico, como a
carência de sistemas de esgotamento sanitário, o que
compromete sobremaneira a qualidade dos corpos
hídricos, impactando negativamente na saúde e
qualidade de vida da população. Outros problemas que
necessitam de estratégias para solução são o uso
indiscriminado de agrotóxicos, o desperdício do uso da
água na agricultura, at ividade econômica de grande
importância local, e os processos que ocasionam
degradação do solo. Todos os anos durante as chuvas
de verão, o território da RH-IV é at ingido por chuvas
de intensidades variáveis, ocasionando inundações,
alagamentos e movimentos de massa. Em muitos
casos, as chuvas provocam desastres de grande
magnitude, como o de janeiro de 2011. Todas as
vertentes do saneamento básico são deficitárias na
RH-IV e afetam a saúde da população, sobretudo os
mais vulneráveis. Nesse sentido, por meio do presente
Acordo de Cooperação, as inst ituições parceiras
poderão unir esforços para construir soluções
conjuntas que contribuam para avanços e melhorias na
realidade da região.

O Fórum Itaboraí: Polít ica, Ciência e Cultura na Saúde,
programa especial da Presidência da Fiocruz, tem
como missão gerar, disseminar e aplicar
conhecimentos que permitam atuar em nível da
determinação das desigualdades sociais e econômicas
sobre as iniquidades no acesso à saúde. Sediado em
Petrópolis, vem desenvolvendo projetos e at ividades
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Petrópolis, vem desenvolvendo projetos e at ividades
no município, com vistas à promoção de saúde e
melhoria na qualidade de vida da população
petropolitana.

Pensando no atendimento das metas dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, propostos pelas Nações
Unidas, o DSSA se associou a Organização
PanAmericana de Saúde – OPAS, no desenvolvimento
de projetos como Segurança da Água e Segurança do
Saneamento, visando, principalmente, o at ingimento
do ODS-6 que é assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento para todos, sendo
que até 2030 o planeta terá que: alcançar o acesso
universal e equitat ivo a água potável e segura para
todos; alcançar o acesso a saneamento e higiene
adequados e equitat ivos para todos, e acabar com a
defecação a céu aberto, com especial atenção para as
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em
situação de vulnerabilidade;  melhorar a qualidade da
água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção
de águas residuais não tratadas e aumentando
substancialmente a reciclagem e reutilização segura
globalmente; aumentar substancialmente a eficiência
do uso da água em todos os setores e assegurar
retiradas sustentáveis e o abastecimento de água
doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir
substancialmente o número de pessoas que sofrem
com a escassez de água; implementar a gestão
integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme
apropriado; ampliar a cooperação internacional e o
apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas
relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta
de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água,
o tratamento de efluentes, a reciclagem e as
tecnologias de reuso; apoiar e fortalecer a
part icipação das comunidades locais, para melhorar a
gestão da água e do saneamento. E até 2020,
proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a
água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas,
rios, aquíferos e lagos.

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-
bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto –
Comitê Piabanha é um órgão colegiado integrante do
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos – SEGRHI. Tem como objetivo promover a
gestão descentralizada e part icipativa dos recursos
hídricos da Região Hidrográfica IV. Por meio da
aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso
da água na RH-IV, o Comitê Piabanha vem
promovendo ações como o monitoramento quali-
quantitat ivo dos rios da região, a elaboração de
projetos de esgotamento sanitário e de restauração
florestal, além da divulgação de informações
referentes a recursos hídricos à população da região.

Diante do exposto, a presente parceria tem como
objetivo tecer sinergias para o desenvolvimento de
ações que promovam melhor gerenciamento dos
recursos hídricos e do solo, saneamento, restauração
florestal e educação ambiental com vistas à melhoria
das condições de vida, promoção de saúde,
desenvolvimento local e da conservação e preservação
do meio ambiente em áreas contempladas pela Região
Hidrográfica IV - Piabanha.

 

 
3 - PRAZO DE VIGÊNCIA:
 
Período de Execução:
 
 
            INÍCIO: 08/2022         TÉRMINO: 08/2027
 
 
4 - COORDENADOR/GESTOR
 
 
FIOCRUZ
 
Coordenador e Gestor do Projeto: Monica Elisa Duarte
Vin
 
Matrícula: 1701595
 

DDD/Telefone: (24) 2246-1430
 

E-mail: monica.vin@fiocruz.br
 
 
 
 
PARCEIRO
 
Coordenador e Gestor do Projeto: Victor Machado
Montes
 
Matrícula:
 

DDD/Telefone: 24-99313-3553
 

E-mail: victor.montes@agevap.org.br
 
 

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA
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                     Metas                 Etapas  Atividades   Unidade de
Medida   Quantidade  Início  Término

 

1

 

Captação de
recursos para
desenvolvimento
de projetos

 

 

1.1 Prospecção e
elaboração de
projetos para
captação de
recursos 

 

1.1.1 Proposição
de projetos para
captação de
recurso externo

Projetos
encaminhados 3 08/202208/2026

1.1.2  Proposição
de projetos com
aporte de
contrapart ida
pelo Comitê
Piabanha

Projetos
aprovados 2 08/202212/2026

2

 

Promoção de
ações
integradas de
gestão de
recursos
hídricos,
saneamento e
educação
ambiental

 

 

2.1Desenvolvimento
de ações de
educação
socioambiental

2.1.1 Realização
de of icinas,
seminários e
workshops

Eventos
realizados 3 08/202207/2027

2.1.2 Realização
ações de
mobilização
social para
melhor
gerenciamento
dos recursos
hídricos

Eventos
realizados 2 08/202207/2027

2.2
Desenvolvimento
de ações de
diagnóst ico em
regiões da bacia
que não possuem
tratamento de
esgoto

2.2.1 Realização
de diagnóst ico
de saneamento,
disponibilidade e
qualidade da
água

Visitas técnicas
realizadas

 

Relatório de
diagnóst ico
elaborado por
comunidade ou
área

10

 

3

 

08/202212/2027

2.3 Planejamento de
estratégias e
propostas de
intervenção em
relação às áreas de
competência do
Comitê Piabanha

2.3.1 Elaboração
de estratégias e
propostas de
intervenções

Relatório de
propostas de
intervenção
implementadas
por
comunidade ou
área

3 08/202207/2027

3
Avaliação das
ações e
propostas de
intervenções

 

3.1 Monitoramento
e avaliação

3.1.1 Realização
de reuniões
ordinárias

Reuniões
realizadas

 

Relatório de
Monitoramento
e Avaliação do
projeto

10

 

5

08/202212/2027

 

6 - AFERIÇÃO DA QUALIDADE

Não se aplica
 

7 - EQUIPE DO PROJETO

 

COLABORADORPAPEL NO PROJETO RESPONSABILIDADES
E        COMPETÊNCIAS   INSTITUIÇÃO

    FUNÇÃO       
     NA      
INSTITUIÇÃO

    E-MAIL  DDDTELEFONE Link Currículo Lattes

Monica Elisa
Duarte Vin Coordenação do Projeto

Gerenciamento
do projeto,
monitoramento e
avaliação

Fórum
Itaboraí/Fiocruz

Analista de
Gestão em
Saúde

monica.vin@fiocruz.br 24 2246-1430 http://lat tes.cnpq.br/9169785853424313

Daiana de melo
Gomides Captação de recursos Prospecção e captação

de recursos
Fórum
Itaboraí/Fiocruz

Analista de
Gestão em
Saúde

daiana.gomides@gmail.com 24 2246-1430  ht tp://lat tes.cnpq.br/1878303934530491

Sérgio Monteiro
Desenvolvimento de
ações de educação
socioambiental

Apoio técnico na
construção de
estratégias e propostas
de intervenções/ações
estruturais e
estruturantes para
solução dos principais
problemas
diagnost icados

Fórum
Itaboraí/Fiocruz

Analista de
Gestão em
Saúde

sergio.monteiro@fiocruz.br 24 2246-1430 http://lat tes.cnpq.br/0515110873536456

Sônia Maria
Gomes de

Coordenação das ações
sociais (DRP e

Apoiar ações de
diagnóst ico em
territórios de atuação
dos projetos
socioambientais do
Fórum Itaboraí que
pertencem à área de Fórum

Itaboraí/Fiocruz
Analista de
Gestão em sonia.carvalho@fiocruz.br 24 2246-1430 http://lat tes.cnpq.br/7899580177637810
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Carvalho mobilização social) abrangência da Região
Hidrográf ica IV
e proposição de
diretrizes e soluções
condizentes com a
realidade local

Itaboraí/Fiocruz Saúde

 

Gerenciamento das
ações, monitoramento e
avaliação do
projeto, Desenvolvimento
de ações
socioambientais, Ações
de diagnóst ico em
regiões da bacia que não
possuem tratamento de
esgoto e Planejamento
de estratégias e
propostas de intervenção
em relação às áreas de
competência do Comitê
Piabanha

Gerenciamento de
projetos, prospecção e
captação de recursos,
monitoramento e
avaliação. 

Organização de
of icinas, seminários e
workshops;

Realização de
diagnóst ico de
saneamento,
disponibilidade e
qualidade da água em
áreas prioritárias da
Região Hidrográf ica IV.

Apoio técnico na
construção de
estratégias e propostas
de intervenções/ações
estruturais e
estruturantes para
solução dos principais
problemas
diagnost icados

AGEVAP/Comitê
Piabanha

Coordenador
de Núcleo da
Unidade
descentralizada
2 da AGEVAP -
Secretaria
Execut iva do
Comitê
Piabanha

victor.montes@agevap.org.br24 2237-9913 http://lat tes.cnpq.br/6093763001871445

 

8  - COMUNICAÇÃO DE EVENTOS

 

ITEM    EVENTO  TIPO DE
DOCUMENTO  CANAL DE COMUNICAÇÃO

 

   
 PERIODICIDADE

 

1 Divulgação
de Eventos Convite Site do Fórum Itaboraí, do Comitê

Piabanha   e outros
De acordo com a
demanda

2 Reuniões e-mail e-mail De acordo com a
demanda

3 Prestação de
contas Relatório e-mail De acordo com a

demanda

 

9  - GERENCIAMENTO DE RISCOS

 

META EVENTO
DE RISCO

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

CATEGORIZAÇÃO/
PRIORIZAÇÃO

 
 RESPOSTA

       
 RESPONSÁVEL

1

 
Indisponibilidade
de editais baixa alta Aceitação

do risco
Comitê Piabanha
e Fiocruz

1

 
Indisponibilidade
de recursos baixa média Aceitação

do risco
Comitê Piabanha
e Fiocruz

 
 

Documento assinado eletronicamente por Victor Machado Montes,
Usuário Externo, em 18/08/2022, às 16:39, 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 Helvécio Zago Galvão César,
Usuário Externo, em 01/09/2022, às 11:29, 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 Erika Cortines, Usuário
Externo, em 01/09/2022, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por André Luis de Paula Marques,
CPF: 060.433.898-86, IDENTIDADE: 10490785 SSP/SP, em
01/09/2022, às 20:35, 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 MONICA ELISA DUARTE VIN,
Analista de Gestão em Saúde, em 02/09/2022, às 11:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Felix Julio Rosenberg, Diretor
do Escritório Palácio Itaboraí, em 02/09/2022, às 11:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por NISIA VERONICA TRINDADE
LIMA, Presidente, em 05/09/2022, às 15:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0369431 e o código CRC 8D76FA09.

Referência: Processo nº 25380.002828/2020-58 SEI nº 0369431
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022091200160
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2022 - UASG 255010

Número do Contrato: 2/2018.
Nº Processo: 25170.002889/2017-95.
Pregão. Nº 17/2017. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA. Contratado:
07.446.868/0001-69 - DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Objeto: Cláusula primeira: este
termo aditivo tem por objeto a concessão de reajuste dos preços pactuados, decorrente da
variação do ipca de janeiro/2021 a janeiro/2022, nos termos da cláusula oitava (do preço
e do reajuste) do contrato administrativo n. 02/2018, contados a partir de 15/01/2022.
Parágrafo primeiro - do reajuste dos preços: por intermédio deste termo aditivo fica
reajustado o valor do contrato no percentual de 10,37% (dez vírgula trinta e sete
porcento), decorrente da variação do ipca de janeiro/2021 a janeiro/2022, alterando o
valor mensal do contrato para r$ 51.485,44 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais e quarenta e quatro centavos) e o valor anual para r$ 617.825,28 (seiscentos e
dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).. Vigência:
02/09/2022 a 20/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 618.900,00. Data de
Assinatura: 02/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2022).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 - UASG 255014

Número do Contrato: 97/2019.
Nº Processo: 25200.005340/2018-39.
Pregão. Nº 9/2019. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA. Contratado:
07.373.317/0001-12 - ORGANIZACAO SOCIAL GRAO PARA. Objeto: O prazo de vigência do
contrato será prorrogado por 121 dias, ou seja, de 02/09/2022 à 31/12/2022.. Vigência:
02/09/2022 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 5.520,48. Data de
Assinatura: 01/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2022).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA PARAÍBA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 10º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CV N º 0611/2013
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da
Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von
Shosten, nº 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Vieirópolis/PB, CNPJ:
01.613.339/0001-26, situado na Rua Central, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
Convênio até 31/12/2022. Data de assinatura: 08/09/2022. Processo nº
25100.030.573/2013-93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 6º TERMO ADITIVO AO CV N º 0684/2016
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da
Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von
Shosten, nº 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Juru/PB, CNPJ:
08.888.950/0001-06, situado na Rua Cel. Manoel Florentino, s/nº - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do Convênio até 22/09/2023. Data de assinatura: 09/09/2022.
Processo nº 25100.019.110/2016-13.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 255017

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 25225.000767/2019-43.
Pregão. Nº 17/2017. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE. Contratado:
09.546.840/0001-29 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do
contrato por mais 3(três) meses, no período de 07/09/2022 a 07/12/2022.. Vigência:
07/09/2022 a 07/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 266.880,00. Data de
Assinatura: 06/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2022).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2022 ao Convênio Nº
854719/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255020. Convenente: MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE, CNPJ nº
08157810000168. prorrogação por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da vigência do
convênio. Valor Total: R$ 1.090.888,57, Valor de Contrapartida: R$ 90.888,57, Vigência:
05/09/2022 a 29/10/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatários: Concedente:
CARMEN LUCIA BAIRROS DOS SANTOS, CPF nº 55122345015, Convenente: MARIA TARCIA
RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 077.898.654-39.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO Nº 721/2017
Concedente: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da
Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av.
Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC. Convenente: Município de Garuva,
CNPJ: 83.102.848/0001-59, situado na Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro - Garuva /SC.
Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/09/2024. Data de assinatura:
09/09/2022. Signatário: Adílson Quandt, CPF nº 556.000.349-20. Processo n°
25100.016.580/2017-14.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - UASG 255025

Nº Processo: 25290000292202215. Objeto: Contratação de serviços de locação
de veículos leves, SEM MOTORISTA, para transporte de pessoas, materiais e documenTOS;
e contratação de empresa para prestação de serviços de motorista, com o fornecimento de
postos fixos de 44 horas semanais (serviço contínuo), no interesse da Superintendência
Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de São Paulo - FUNASA/SUEST-SP,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 10. Edital: 12/09/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
Endereço: Av. Prestes Maia, 733, 14º Andar, Centro Histórico - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/255025-5-00007-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/09/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RAFAEL MUNIZ MORI
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/09/2022) 255025-36211-2022NE000016

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00037/2022 publicado no D.O de 2022-05-06, Seção 3.
Onde se lê: UASG: 250043 - VPPIS/LAB-SEFAR. . Leia-se: UASG: 254420 -
FIOCRUZ/PRESIDENCIA .

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação n° 148/2020 entre FIOCRUZ, CNPJ 33.781.055/0001-35, Av.
Brasil n° 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21045-900, por intermédio do Fórum
Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na saúde, denominada - Fórum Itaboraí e a Associação
Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, CNPJ
05.422.000/0001-01, com sede na Rua Elza da Silva Duarte, nº 48, Loja 1ª - Resende/RJ -
CEP: 27.520-005, com a interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e

sub-bacias dos rios Paquequer e Preto - COMITÊ PIABANHA. Objeto: desenvolvimento de
ações e projetos que promovam o uso sustentável de recursos hídricos e do solo,
saneamento, restauração florestal e educação ambiental com vistas à melhoria das
condições de vida, promoção de saúde, desenvolvimento local e da conservação e
preservação do meio ambiente em áreas contempladas pela região Hidrográfica 4 -
Piabanha. Assinatura: 05 de setembro de 2022. Vigência: 05/09/2022 a 05/09/2027.
Signatários: Nísia Trindade Lima, Presidente da FIOCRUZ, André Luiz de Paula Marques,
Diretor-Presidente da AGEVAP e Erika Cortines, Diretora Presidente do COMITÊ PIABANHA.
Processo Fiocruz nº 25380.002828/2020-58.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 169/2021

Acordo de Cooperação sem transferência de recurso n° 169/2021 entre a Fundação
Oswaldo Cruz/Fiocruz, CNPJ n° 33.781.055/0001-35, Av. Brasil n° 4.365, Manguinhos, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 21045-900, por intermédio de sua unidade técnico científica Instituto de
Ciência e Tecnologia em Imunobiológicos, denominado BIO-MANGUINHOS, e a
Universidade Federal de Pernambuco - denominado UFPE, inscrita no CNPJ sob o n°
24.134.488/0001-08, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária,
Recife/PE, CEP 50.670-901. Objeto: Efetividade da Vacinação contra COVID-19 no Brasil:
Estudo de Caso-Controle. Assinatura: 06 de setembro de 2022. Vigência: 06/09/2022 a
06/09/2024. Signatários: ALFREDO MACEDO GOMES, Reitor da UFPE e MAURÍCIO ZUMA
MEDEIROS, Diretor de Bio/Fiocruz. Processo Fiocruz nº 21386.001870/2021-82.

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022 - UASG 254434

Nº Processo: 25430000159202217 . Objeto: Execução das atividades de apoio logístico,
administrativo e gestão financeira para realização do Projeto Programa de incentivo ao
desenvolvimento institucional da EPSJV - PIDI-POLI 2022 ." Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Inciso XIII, do artigo 24 da Lei n.º 8666/93. Justificativa: O objeto do
contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, de acordo com inciso XIII, do artigo
24 da Lei nº 8666/93. Declaração de Dispensa em 26/07/2022. RAQUEL BARBOSA
MORATORI. Vice Diretora de Gestão e Desenvolvimento Institucional. Ratificação em
08/09/2022. ANAMARIA D ANDREA CORBO. Diretora. Valor Global: R$ 575.994,40. CNPJ
CONTRATADA : 02.385.669/0001-74 FIOTEC -FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE.

(SIDEC - 09/09/2022) 254420-25201-2022NE000264

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 254434

Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 25430.100048/2019-04.
Dispensa. Nº 26/2019. Contratante: ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VEN A N C I O.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E. Objeto: Constituem os objetos do presente termo aditivo: (1) prorrogação do
prazo de execução e vigência do contrato por 15 (quinze) meses, de 12/09/2022 a
12/12/2023; (2) alteração contratual com vistas à readequar o cronograma de execução de
atividades e desembolso financeiro que integra a cláusula quarta do contrato 05/2019 (sei
nº 0581941), com fulcro no que dispõem os incisos ii, § 1º, art. 57 c/c inc. I art. 58, c/c
alínea "a", inc. I, do art. 65, todos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.. Vigência:
12/09/2022 a 12/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 364.753,48. Data de
Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços para a eventual contratação para prestação de serviço
de locação de Transporte Rodoviário (Van, micro-ônibus e Ônibus) para atividades
acadêmicas curriculares da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, pelo período de
12 meses, especificado(s) no(s) itens 01 a 07 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de
Pregão nº 04/2022. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 04/2022-EPSJV.
Processo: 25430.000081/2022-22. Ata nº 06/2022, CALIFE GONÇALENSE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 05.852.742/0001-69, itens 01 a 07. Valor Total R$ 84.097,05.
Valor total da licitação R$ 84.097,05. Data de assinatura: 5//2022. Vigência: 12 (doze)
meses a partir da data da assinatura da Ata.

INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 7/2022 - UASG 254421

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 25382.100268/2018-61.
Contratante: INSTITUTO AGGEU MAGALHAES. Contratado: 33.833.880/0001-36 - CS
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Número do contrato: 1/2019.
nº processo: 25382.100268/2018-61.
contratante: instituto aggeu magalhaes. Contratado: cs construções e empreendimentos
ltda, cnpj/mf sob o nº 33.833.880/0001-36 objeto: 1º termo de apostilamento ao contrato
nº 007/2022. Objeto: referente ao revisto, quanto ao ajuste do link da planilha totalizadora
das peças e materiais e quanto ao ajuste nos valores dos salários do servente e do
profissional, da seguinte forma: o valor do contrato que era de r$ 1.747.595,16 (um milhão
setecentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos)
passará a ser o valor r$ 1.775.377,41 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil
trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos). O valor do acréscimo ao valor
global é de r$ 27.782,25 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco
centavos) que é representa aproximadamente 1,56% do valor global do contrato.
valor total atualizado do contrato: r$ 1.775.377,41 data de assinatura: 08/09/2022..
Vigência: 01/02/2019 a 01/02/2020. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.775.377,41.
Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).
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