#ATO EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 45/2013
##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 INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS-IFSULDEMINAS/MG - CNPJ 10.648.539/0002-96.
OBJETO: Implantação e desenvolvimento do núcleo de esporte recreativo e de lazer –
Vida Saudável – do Campus Muzambinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais-MG.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação são provenientes
do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor total de R$ 132.174,80
(cento e trinta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo para o
exercício de 2013 o valor de R$ 103.394,00 ( cento e três mil, trezentos e noventa e
quatro reais), sendo na Natureza de Despesa: 33.90.18 o valor de R$ 65.400,00
(sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), na Natureza de Despesa: 33.90.30 o valor de
R$ 371,25 (trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), na Natureza de
Despesa: 33.90.39 o valor de R$ 16.544,00 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e
quatro reais), na Natureza de Despesa: 33.90.47 o valor de R$ 13.080,00 (treze mil e
oitenta reais) e na Natureza de Despesa: 44.90.52 o valor de R$ 7.998,75 (sete mil,
novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), e para o exercício de 2014
o valor de R$ 28.780,80 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos)
sendo na Natureza de Despesa: 33.90.30 o valor de R$ 24.995,40 (vinte e quatro mil,
novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) e na Natureza de Despesa:
33.90.33 o valor de R$ 3.785,40 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta
centavos),
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27.812.2035.20JP.0001.0002.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação vigerá de 01 de novembro de 2013 a 01
de abril de 2015, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e
expresso no Plano de trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 01 de novembro de 2013.
SIGNATÁRIOS: VAGNER DE SOUZA LUCIANO, Diretor do Departamento de
Gestão Interna/ME – CPF: 473.420.481-00 e LUIZ CARLOS MACHADO
RODRIGUES, Diretor Geral do Campus Muzambinho-IFSULDEMINAS/MG - CPF:
258.075.526-87
PROCESSO Nº: 58701.001912/2013-12.

