#ATO EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2013
##TEX ESPÉCIE: Termo de Cooperação que celebram entre si a União, por
intermédio do Ministério do Esporte – CNPJ 02.961.362/0001-74 e a UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS/UFMG-CNPJ 06.279.103/0001-19.
OBJETO: Aquisição de material esportivo e pagamento de RH especializado para o
Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação são provenientes
do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor total de R$ 9.849.441,16
(nove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
dezesseis centavos), sendo para o exercício de 2013 o valor de R$ 1.763.238,35 (um
milhão, setecentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco
centavos), sendo R$ 312.701,00( trezentos e doze mil, setecentos e um reais) na
Natureza de Despesa: 33.90.30, R$ 1.350.731,41( um milhão, trezentos e cinqüenta mil
e setecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) na Natureza de despesa:
33.90.36 e R$ 99.805,94 ( noventa e nove mil, oitocentos e cinco reais e noventa e
quatro centavos)
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27.811.2035.20YA.0001.0001, no exercício de 2014 o valor de R$ 2.647.384,35 ( dois
milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e
cinco centavos), no exercício de 2015 R$ 2.704.675,23( dois milhões, setecentos e
quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), e no exercício de
2016 R$ 2.734.143,23 ( dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil cento e quarenta e
três reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação vigerá a partir de sua assinatura até
dezembro de 2016, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e
expresso no Plano de trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 29 de agosto de 2013.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES, Secretário Executivo/ME
– CPF: 797.578.477-04 e CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, Reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais/UFMG - CPF: 006.416.186-20
PROCESSO Nº: 58701.004138/2012-11.

