##ATO EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 24/2013
##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 DO RIO GRANDE DO SUL/UFRGS-CNPJ 92.969.856/0001-98
OBJETO: Implantação do Projeto Referências para o Desenvolvimento do Plano
Nacional de Alto Rendimento no Brasil.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação são provenientes
do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor total de R$
11.274.463,12 (onze milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e
três reais e doze centavos), sendo no exercício 2013 o valor descentralizado de R$
4.518.771,98 (quatro milhões quinhentos e dezoito mil setecentos e setenta e um reais e
noventa e oito centavos); para o exercício de 2014 no valor de R$ 3.524.892,20 (três
milhões quinhentos e vinte e quatro reais, oitocentos e noventa e dois reais e vinte
centavos); e para o exercício de 2015 no valor de R$ 3.230.798,94 (três milhões,
duzentos e trinta mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).
Sendo R$ 4.336.971,98 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e
setenta e um reais e noventa e oito centavos) na Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte
de Recursos 100, Programa de Trabalho 27.811.2035.20D8.0001.0006 e R$
181.800,00(cento e oitenta e um mil e oitocentos reais), Natureza de Despesa: 44.90.51,
na Fonte de Recursos 100, Programa de Trabalho 27.811.2035.20YA.0001.0001.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá sua vigência a partir da data de sua
assinatura e seu término em 31 de setembro de 2016, prazo durante o qual deverá
ocorrer a execução do objeto pactuado e expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 2013.
SIGNATÁRIOS:
JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO, Ministro de Estado do
Ministério do Esporte – CPF: 164.121.504-63 e RUI VICENTE OPPERMANN Vice
Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS- CPF:
148.516.100-25.
PROCESSO Nº: 58701.004100/2012-30.

