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MINISTÉRIO DO ESPORTE

Decreto nº 8.180/2013 c/c Portaria Conjunta nº 8/2012

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 02/2018 - SEI/SNELIS

I – IDENTIFICAÇÃO
Ins tuto Federal do Espírito Santo - IFES
II – OBJETO
Desenvolvimento do Projeto Iniciação e Aprimoramento de Modalidade Espor va, com modalidades especíﬁcas, em atendimento às crianças, adolescentes e jovens no
Estado do Espírito Santo.

III – VIGÊNCIA
22 (vinte e dois) meses a contar da data de assinatura

IV - UG/GESTÃO-REPASSADORA E UG GESTÃO-RECEBEDORA
UG Repassadora: 180073 – Gestão: 00001 – Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social.
UG Recebedora: 158151 - Gestão: 26406 – Ins tuto Federal do Espírito Santo - IFES.

V – JUSTIFICATIVA: (Motivação/Clientela/Cronograma Físico)
Segundo a deﬁnição do dicionário Houaiss, “esporte é a a vidade sica regular, com ﬁns de recreação e/ou manutenção do condicionamento corporal e da saúde”. É
sabido que o esporte tem acesso facilitado a locais onde existe a necessidade de desenvolvimento de polí cas sociais, pelo caráter lúdico de suas a vidades, pelas
possibilidades de comunicação e integração com a cultura de crianças e adolescentes, facilitando a inserção de programas espor vos em ambientes hos s.
Dessa forma, o esporte tem uma força enorme como objeto de polí cas sociais para que sejam desenvolvidos valores educacionais como totalidade, coeducação,
par cipação, cooperação, emancipação, respeito, entre outros. Esses valores são importantes para o convívio social e a formação para cidadania e, podem ser
desenvolvidos através do esporte, durante as aulas, em jogos e em fes vais.
Analisando o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil 2017 no seu valor intrínseco da prá ca de a vidades sicas e espor vas (AFEs), bem como a
relação posi va entre as mesmas e a saúde, a sociabilidade, a cognição, a produ vidade e a qualidade de vida como um todo já estão bem estabelecidos, mas mesmo
assim, a maioria das pessoas não se envolve com essas prá cas para melhorar a qualidade de vida ou o bem-estar.
No Desenvolvimento Sustentável o esporte é reconhecido como um facilitador importante do desenvolvimento e da paz. Sua promoção favorece a tolerância e o
respeito entre as pessoas, empoderando especialmente as mulheres, os jovens, os indivíduos e as comunidades. O esporte tem muito a colaborar com os obje vos de
Desenvolvimento Sustentável como um todo, e em par cular com aqueles relacionados com a saúde, a educação e a inclusão social.
Uma vez terminada a década do esporte no Brasil (que teve início em 2007 com os XV Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, e teve marcos importante como a Copa
do Mundo FIFA de 2014, os Jogos Mundiais Indígenas 2015 e os Jogos Olímpicos no Rio 2016), é oportuno aﬁrmar que a pauta das a vidades sicas e espor vas é
permanente e seguirá cobrando a atenção ininterrupta de todos os responsáveis por tornar possível a prá ca de a vidades sicas e espor vas (AFEs) junto à população.
Neste sen do observa-se que o Projeto de Iniciação e Aprimoramento de Modalidade Espor va é relevante para o Ins tuto Federal do Espírito Santo – Ifes, uma vez
que traduz o que o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil 2017 prega para as populações de alto índice de vulnerabilidade e atendimento social, ou
seja, a prá ca de a vidades sicas e espor vas (AFEs).
Outro ponto que deve ser reﬂe do é sobre a situação das AFEs no país, o relatório aponta caminhos e faz recomendações concretas no âmbito da promoção da saúde,
da transformação das escolas no sen do de que se tornem mais a vas, bem como no contexto do sistema que organiza as a vidades espor vas no país. Nesse sen do,
advoga por uma nova visão para o Sistema Nacional de Esportes que, além de promover o esporte de alto rendimento (onde hoje estão concentrados os recursos na
área), fomente as AFEs para todas as pessoas.
Ademais, a prá ca de modalidades espor vas/paradespor vas/lutas/artes marciais de forma adequada, equilibrada e respeitando as capacidades motoras de cada
criança, são fundamentais para o desenvolvimento sico e mental.
Nesse sen do, o desenvolvimento de núcleos com modalidades especíﬁcas pode contribuir com a plena formação de crianças, adolescentes e jovens até 21 anos,
colaborando na formação integral do cidadão.
O Estado do Espírito Santo está localizado na Região Sudeste, e possui 46.077,5 Km2, 78 municípios, 4.016.356 habitantes, segundo a es ma va do Ins tuto Brasileiro
de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE, 2017), quase metade da população do estado vive nos municípios da Grande Vitória.
O Espírito Santo tem um alto Índice de Criminalidade, sendo que os crimes letais intencionais ocorridos no estado são de grande intensidade. Isto tem ocorrido devido à
grande desigualdade nas regiões do estado, destacando-se a mortalidade de jovens em comunidades periféricas na região metropolitana.
Mesmo o estado tendo o Ifes como referência em várias regiões e a educação deste ins tuto tendo excelentes resultados nos exames nacionais, ainda há necessidade de
atendimentos nas comunidades em aspectos sociais, por exemplo, na atuação de a vidades espor vas, seja ela individual ou cole va.
No estado do Espírito Santo, Vitória é o único município que tem 100% do esgoto tratado, condição que demanda mais inves mentos. Isto contribuirá para que o estado
fortaleça suas ações nesse âmbito, pois o saneamento ainda representa um problema de grande monta para o estado.
O Espírito Santo está entre os estados do país que apresenta um excelente índice de atendimento na área de saúde, inclusive com alto índice de vacinação nas principais
doenças que tem acome do o nosso país. Nesse sen do, a efe vação de polí cas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população ampliará as garan as
cons tucionais previstas.
Culturalmente o Espírito Santo é muito rico. No estado podemos encontrar manifestações de todas as ordens, tais como: jongo, congo, cumbi, fes vais de música,
dentre outras.
O projeto visa atender um público diversiﬁcado, abrangendo a faixa etária de 06 anos até os 21 anos conforme o interesse da população que for sensibilizada para
par cipação após divulgação do projeto. Importa ressaltar que a oferta dos núcleos será diversiﬁcada, sendo previstos núcleos como: judô, natação, futsal, atle smo,
esportes paralímpicos, voleibol, dentre outros. A intenção é contemplar uma diversidade de prá cas que fomentem o interesse dos par cipantes para permanecer no
projeto, mas, sobretudo, para que tenham uma oportunidade de formação a par r dos esportes. Pois de acordo com o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano
(2017), problemas complexos necessitam de respostas igualmente complexas. Os problemas sociais frutos da má distribuição de renda, consistem num grande mal da
modernidade, no qual os indivíduos são excluídos e tem seus direitos negados. Nesse sen do, o esporte como uma dimensão cultural relevante da vida humana, pode
contribuir para que os sujeitos tenham mais oportunidades de se sen rem inseridos na sociedade atual.
No Ins tuto Federal do Espírito Santo a infraestrutura, será distribuída pelos núcleos, da seguinte forma: Núcleo 01 Alegre - campos de futebol, pista de atle smo,
ginásios, quadra poliespor va – área da ins tuição; Núcleo 02 Cachoeiro de Itapemirim - ginásio, quadra poliespor va - área da ins tuição; Núcleo 03 Cariacica –
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Ginásio, quadra poliespor va - área da ins tuição; Núcleo 04 Guarapari – campo de futebol - área do Guarapari Futebol Clube; Núcleo 05 Guarapari – sala de lutas área da ins tuição; Núcleo 06 e 07 – ginásios, quadra poliespor va - área da ins tuição; Núcleo 08 Itapina - ginásios, quadra poliespor va – área da ins tuição; Núcleo
09 Linhares – área de prá ca de esporte de areia – área da ins tuição; Núcleo 10 Nova Venécia - pista de atle smo, ginásios, quadra poliespor va – área da
ins tuição; Núcleo 11 Santa Teresa - campo de futebol, pista de atle smo, ginásios, quadra poliespor va – área da ins tuição; Núcleo 12 São Mateus – ginásio - área
da ins tuição; Núcleo 13 Viana – quadra locada - área da comunidade; Núcleo 14 Vila Velha - área espor va da UMEF Professor Rubens José Vervloet Gomes; Núcleo
Vitória - 15, 16, 17, 18, 19 e 20 - campos de futebol, pista de atle smo, ginásio, quadras poliespor vas; piscina, sala de lutas, sala de musculação – área da ins tuição;

Público Alvo: Serão 940 (novecentos e quarenta) indivíduos, na faixa etária de 06 a 21 anos, compreendendo 14 núcleos de modalidades espor vas com 50
beneﬁciários cada, 3 núcleos de lutas; com 50 beneﬁciários cada, e 3 núcleos de paradesporto com 30 beneﬁciários cada.

VI – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES: (Descrição e Prestação de Contas das Atividades)
Condições Essenciais:
I – Integra este termo, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho cujos dados ali con dos acatam os par cipes e se comprometem em cumprir,
sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, no que couber, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, do Decreto
93.872, de 23 de dezembro de 1986, do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e na Portaria Conjunta MP/MF/CGU n° 8, de 7 de novembro de 2012.
II – Cons tuem obrigações da DESCENTRALIZADORA:
a) Efetuar a transferência dos créditos orçamentários e dos recursos ﬁnanceiros, previstos na execução deste Termo;
b) Orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das ações objeto deste Termo;
c) Acompanhar as a vidades de execução, avaliando os seus resultados e reﬂexos;
d) Analisar os relatórios de execução sica e a prestação de contas, objeto do presente Termo;
e) Exercer a autoridade norma va, o controle e a ﬁscalização sobre a execução deste Termo;
f) Prorrogar "de o cio" a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada à prorrogação ao exato período
do atraso veriﬁcado.
III – Cons tuem obrigações da DESCENTRALIZADA:
a) Promover, de forma direta e/ou indireta, a execução do objeto do Termo, na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho;
b) Aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste Termo;
c) Permi r e facilitar ao Órgão Concedente o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
d) Observar e exigir, na apresentação dos serviços, se couber, o cumprimento das normas especíﬁcas que regem o Programa;
e) Manter o Órgão Concedente informado sobre quaisquer eventos que diﬁcultem ou interrompam o curso normal de execução do Termo, comunicando-o em prazo
hábil para eventuais necessidades de alteração neste Termo;
f) Incluir em sua Prestação de Contas Anual os recursos e as a vidades objeto deste Termo;
g) Apresentar ao Ministério, quando solicitado, informações quanto ao andamento da execução do objeto proposto;
h) Apresentar relatórios de execução sico-ﬁnanceira e prestação de contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o ﬁm da vigência deste Termo, informando os
resultados alcançados acerca das metas sicas previstas no Plano de Trabalho pactuado e da execução orçamentária e ﬁnanceira resumida dos recursos na forma da
descentralização;
i) Primar para que os procedimentos licitatórios, com observância à Lei Federal de Licitações e Contratos, levados a efeito na execução observem, preferencialmente, a
modalidade pregão eletrônico para a contratação de terceiros;
j) Devolver, obrigatoriamente, até cinco dias antes da data estabelecida legalmente como prazo para efe vação dos empenhos, os saldos orçamentário e ﬁnanceiro não
u lizados em sua totalidade, ou em até 30 dias, em caso de rescisão deste Termo.

VII – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)
Funcional Programática / Ação / Plano Orçamentário

Fonte

Natureza de
Despesa

Desembolso

3.3.90.18

27.812.2035.20JP.0001 – Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação,
Lazer, Inclusão Social e Legado Social.
PO: 0001 – Esporte e Educação.

R$ 280.800,00

3.3.90.20
0118

Valor

R$ 804.600,00
2018

3.3.90.30

R$ 492.135,39

4.4.90.52

R$ 26.805,90

VALOR TOTAL

R$ 1.604.341,29

VIII – DATA E ASSINATURAS:
Ministério do Esporte- BSB, __/__/2018

Instituto Federal do Espírito Santo – IFES/ES, __/__/2018

______________________________________

_____________________________________

Documento assinado eletronicamente por Jadir Jose Pela, Usuário Externo, em 25/05/2018, às 14:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Andrea Barbosa Andrade de Faria, Secretario(a) Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, em
28/05/2018, às 17:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério
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do Esporte.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0296941 e o código CRC 32E9C681.

Referência: Processo nº 58000.002613/2018-07

SEI nº 0296941
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GERÊNCIA EXECUTIVA - B - PIRACICABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 511401
Nº Processo: 35418000002201819 . Objeto: Pregão Eletrônico Serviços contínuos de assistência técnica e manutenção, dos Sistemas de
Transporte Vertical (Elevadores), em caráter preventivo e corretivo, com
fornecimento de mão de obra, peças, materiais, componentes e
acessórios, instalados na Agência da Previdência Social Piracicaba/SP e
na Gerência Executiva Piracicaba/SP Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 30/05/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Travessa Antonio
Pedro Pardi,111 Vila Monteiro - PIRACICABA - SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/511401-05-3-2018. Entrega
das Propostas: a partir de 30/05/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/06/2018 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
portal Compras Governamentais e as especificações constantes deste
Edital, prevalecerão as últimas.
RAQUEL FORNASSARO DIEHL VICTORIA
Pregoeira
(SIDEC - 29/05/2018) 512006-57202-2018NE800034

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II
EM BELO HORIZONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 510180
Nº Processo: 35663000140201804 . Objeto: Pregão Eletrônico Elaboração de Registro Formal de Preços visando aquisição futura de
material permanente para atender as necessidades das Unidades do
INSS participantes do certame, conforme detalhamentos constantes
neste Edital e seus anexos Total de Itens Licitados: 00039. Edital:
30/05/2018 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Av.
Amazonas, 266 - 13 Andar - Centro BELO HORIZONTE - MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/510180-05-3-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 30/05/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/06/2018 às
14h06 no site www.comprasnet.gov.br.
ROSANA DA SILVA VIEIRA
Chefe de Serviço de Logística
(SIDEC - 29/05/2018) 510180-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - A
NO RIO DE JANEIRO - NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 512074
Número do Contrato: 14/2017.
Nº Processo: 37367003261201527.
PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04622501000160. Contratado :
ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E -SERVICOS DE
REFRIGERACAO. Objeto: Prorrogação por mais um período de doze
meses do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e assistência técnica nos aparelhos tipo "split system", cortinas
de ar e aparelhos de ar condicionado de janela instalados na Gerência
Executiva Rio de Janeiro Norte do INSS e unidades vinculadas.
Fundamento Legal: Lei 10520/02 e lei 8.666/93 .Vigência: 29/05/2018 a
29/05/2019. Valor Total: R$173.385,36. Fonte: 118033908 2018NE800105. Data de Assinatura: 29/05/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - CAMPOS
DOS GOYTACAZES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 - UASG 512082
Nº Processo: 35308000148201810.
PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 84948991000390. Contratado :
EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA -EIRELI. Objeto: Para
aquisição de material de consumo para atender as necessidades da
GEXCGT e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
Decreto 10.520/02. Vigência: 02/05/2018 a 31/12/2018. Valor Total:
R$4.587,20. Fonte: 118033908 - 2018NE800071. Data de Assinatura:
02/05/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512082-57202-2018NE800034
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2018 - UASG 512082

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2018 - UASG 512082
Nº Processo: 35308000148201810.
PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 18641075000117.
Contratado : LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E -SERVICOS
LTDA. Objeto: Para aquisição de material de consumo para atender
as necessidades da GEXCGT e demais unidades vinculados.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Decreto 10.520/02. Vigência:
02/05/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R$1.815,00. Fonte: 118033908
- 2018NE800078. Data de Assinatura: 02/05/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512082-57202-2018NE800034
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2018 - UASG 512082
Nº Processo: 35308000148201810.
PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 05075962000123.
Contratado : MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA -.Objeto:
Para aquisição de material de consumo para atender as necessidades
da GEXCGT e demais unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e Decreto 10.520/02. Vigência: 08/05/2018 a 31/12/2018.
Valor Total: R$13.343,40. Fonte: 118033908 - 2018NE800083. Data
de Assinatura: 08/05/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512082-57202-2018NE800034
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2018 - UASG 512082
Nº Processo: 35308000152201870.
PREGÃO SRP Nº 13/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 78126950001126.
Contratado : MICROSENS S/A -.Objeto: Aquisição de material da
consumo para atender as necessidades da GEXCGT e suas unidade
vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 de Decreto 10.520/02.
Vigência: 02/05/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R$51.900,00. Fonte:
118033908 - 2018NE800089. Data de Assinatura: 02/05/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512085-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - CONTAGEM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2018 - UASG 511845
Nº Processo: 35113000060201877.
PREGÃO SRP Nº 2/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 19179591000134.
Contratado : GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI. Objeto: Aquisição de material de consumo
utilizado pelo público externo e/ou interno do INSS com vistas à
recomposição do estoque da GEXCON/MG, para a atender às
necessidades da mesma e de suas unidades vinculadas. Fundamento
Legal: Decreto nº 7.892/2013 e demais normas inerentes ao assunto.
Vigência: 24/05/2018 a 24/05/2019. Valor Total: R$7.560,00. Fonte:
118033908 - 2018NE800090. Data de Assinatura: 24/05/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - JUIZ DE FORA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 - UASG 511827
Número do Contrato: 1/2012.
Nº Processo: 35131000657201216.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2012. Contratante: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
17726399000195. Contratado : SERVICO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO -BASICO E INFRAESTRUTURA. Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de agua/esgoto para
atender a unidade de Carangola/MG vinculada à GEXJFR/MG.
Fundamento Legal: Art. 25 Inciso II da Lei 8.666/93. Valor Total:
R$4.200,00. Fonte: 250570202 - 2018NE800085. Data de Assinatura:
20/03/2018.
(SICON - 29/05/2018) 512006-57202-2018NE800034

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - CRICIÚMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 510188

Nº Processo: 35308000148201810.
PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 22308223000153. Contratado :
JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE -INFORMATICA LTDA.
Objeto: Para aquisição de material de consumo para atender as
necessidades da GEXCGT e unidades vinculadas. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 e Decreto 10.520/02. Vigência: 02/05/2018 a 31/12/2018.
Valor Total: R$1.104,00. Fonte: 118033908 - 2018NE800076. Data de
Assinatura: 02/05/2018.

Número do Contrato: 22/2017.
Nº Processo: 34344000245201191.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
15402398000160. Contratado : MAXI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS-LTDA. Objeto: Acrescimo de 60 (sessenta dias)ao
prazo de execução do contrato e alteração no cronogrma de
pagamento que passa a ter quatro parcelas de 30 dias e a quinta
com 60 dias. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e demais normas
pertinentes. Data de Assinatura: 21/05/2018.

(SICON - 29/05/2018) 512082-57202-2018NE800034

(SICON - 29/05/2018) 512006-57202-2018NE800034

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018053000102

Nº 103, quarta-feira, 30 de maio de 2018
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM PASSO FUNDO
RETIFICAÇÃO
Na Dispensa de Licitação Nº 7/2017 publicada no D.O.U de
10/02/2017, Seção 3, Pág. 102 , Onde se lê: Contratada: RIO
GRANDE ENERGIA SA.Valor: R$ 42.000,00. Leia-se: Contratada:
RIO GRANDE ENERGIA SA. Valor: R$ 44.280,00.
(SIDEC - 29/05/2018) 512006-57202-2018NE800034

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 796299/2013
CONCEDENTE:
MINISTÉRIO
DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
Município de Santo Antônio do ARACANGUÁ/SP, - CNPJ nº.
59.764.399/0001-20. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo, a Alteração da Clausula Terceira da vigência do Convênio
796299/2013 para 27/06/2019. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e
Município de Santo Antônio do ARACANGUÁ/SP, - CNPJ nº.
59.764.399/0001-20. PROCESSO: 71001.017840/2013-72. DATA DE
ASSINATURA: 25/05/2018.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 787459/2013
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
Município de Santa Rosa de Viterbo/SP, - CNPJ nº.
45.368.545/0001-93. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo, a Alteração da Clausula Terceira da vigência do Convênio
787459/2013 para 27/06/2019. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e
o Município de Santa Rosa de Viterbo/SP, - CNPJ nº.
45.368.545/0001-93. PROCESSO: 71001.021567/2013-81. DATA
DE ASSINATURA: 25/05/2018.

Ministério do Esporte
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE,
EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Aditivo ao Convênio nº 812529/2014. Concedente:
MINISTÉRIO DO ESPORTE, por meio da SECRETARIA
NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO
SOCIAL. Convenente: Prefeitura Municipal de Petrópolis/RJ - CNPJ:
29.138.344/0001-43. Prorrogação de vigência e alteração do Plano de
Trabalho. Valor Total: R$ 770.490,58. Valor de Contrapartida: R$
70.490,58. Vigência: 31/12/2014 a 27/11/2018. Data de Assinatura:
28/05/2018. Signatários: Concedente: ANDREA BARBOSA
ANDRADE DE FARIA, CPF: 658.471.481-00, Convenente:
BERNARDO CHIM ROSSI, CPF: 086.546.807-92.
Processo: 58701.000214/2014-72.
EXTRATO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 2/2018-SEI/SNELIS
ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada que celebram entre si
a União, por intermédio do Ministério do Esporte/ME, CNPJ:
02.961.362/0001-74 representado pela Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social/SNELIS e o Instituto
Federal do Espírito Santo - IFES, CNPJ: 10.838.653/0001-06.
OBJETO: Desenvolvimento do Projeto Iniciação e Aprimoramento de
Modalidade Esportiva, com modalidades específicas, em atendimento
às crianças, adolescentes e jovens no Estado do Espírito Santo.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Execução
Descentralizada são provenientes do Ministério do Esporte,
Orçamento Geral da União no valor total de R$ 1.604.341,29.
PTRES: 089430; Fonte 118; ND 3.3.90.18; ND 3.3.90.20, ND
3.3.90.30 e ND 4.4.90.52. VIGÊNCIA: de 22 (vinte e dois) meses a
contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio
de 2018. SIGNATÁRIOS: ANDRÉA BARBOSA ANDRADE DE
FARIA, Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social, CPF nº 658.471.481-00 e JADIR JOSÉ PELA, Reitor do
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, CPF: 478.724.117-68.
Processo nº 58000.002613/2018-07.
EXTRATO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 3/2018-SEI/SNELIS
ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada que celebram entre si
a União, por intermédio do Ministério do Esporte/ME, CNPJ:
02.961.362/0001-74, representado pela Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social-SNELIS e a Escola de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

