
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
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DOS PARTICIPES

lONCEDENTE
Nome: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico eTecnofogico - CNPq
Natureza Jurídica: Fundação Pública Federal cnada pela Lei n." 1.310, de 15 de janeiro
de 1951 e transformada pela Lei n° 6.129, deQBde novembro de 1974
CNPJ n.". 33,654.831/0001-36

Endereço: SHIS Ql 1. Conjunto B - Blocos A, B, C e D, Edifício Santos Dumont, Lago
Sul

Cidade: Brasília UF:DF CEP' 71 605-001

Representante, Hernan Chaimovich Guralnik

C.P.F./M.F -271.060 263-68

Naciona lidadei C h ilena Estado Civil; Casado

Cargo: Presidente

dentid ade= 50B12427 | Data de Expedição•03/07/1967 |Órgão Expedidor SSP/SP
Residência: Brasília - Distrito Federal
Ato de Nomeação: Decreto de 09 de fevereiro de 2015, publicado no DOU de 10 de
[fevereiro de 2015, Seção 0_2_
doravante denominado CONCEDENTE.

CONVENENTE

Nome1 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estada de Sâo Paulo - FAFESP
Natureza Jurídica' Fundação Pública Estadual, criada pela Lei 5.918, de 18/10/1950

jE-mall: convenio5@fapesp brCNPJn": 43.323.151/0001-45

endereço: Rua Pio XI, 1.500
Cidade: São Paulo JF: SP ÍEP: 05.463-901

Nome do Representante Legal: José Goldembera Ç.F.F./MF . 065 477.538-91/SP
dentldade n.°: 1.614.363-2 pata expedição: 21/12/2006 R rgao expedidor SSP
Nacionalidade. Brasileira Estado Civil: Casado fcargo: Presidente
Mo de Delegação de Compelência1 Decreto do Governador do Estado de Sao Paulc
je 21/08/15, publicado no DOE de 22/08/15
=ndereço Residencial: Endereço Especiai no loca acima indicado

doravante denominado CONVENENTE.

fr
Na melhor forma de direilo, as CONVENENTES anteriormente individuados e

devidamente qualificados resolvem celebrar o presente instrumento, que será em tudo
regido pelos preceitos e princípios de direito publico e obedecerá, em especial, ás
normas do Decreta n.° 03 372. de 23.12.36, da Decreto n" 6.170, de 25/07/07.
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regulamentado pela Portaria Interrninisterial dos Ministérios da Planejamento,
Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Controle e da Transparência n0 507, de
24/11/2011, e suas alterações posteriores, da Lei n" 4 320/1S64, da Lei Complementar
n" 101/2000, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e, no que couber, das
disposições da Lei n ° 8 666/93. de 21 de junho de 1993, devendo ser executado com
estrita observância das condições constantes das cláusulas e condições que aceitam e
mutuamente se outorgam nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

Constitui objeto deste convênio Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS:
gestão compartilhada em saúde (PPSUS), Edição 2015, do Departamento de Ciência
e Tecnologia (DECIT), da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE), do Ministério da Saúde (MS), no Estada de Sao Paulo.

Parágrafo Único - Será desenvolvido em conformidade com a descrição canllda no
anexo Plano de Trabalho, elaborado com base no Ari. 25, da Portaria Interministerial
n° 507/2011 que, independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante
deste instrumento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Programa PPSUS busca apoiar financeiramente o
desenvolvimento de pesquisas que objetivam contribuir para a resolução dos
problemas prioritários de saúde da populaçãc brasileira, para o aprimoramento do
Sistema Único de Saúde (SUS), promover a aproximação dos sistemas de saúde,
ciência e Tecnologia locais e a redução das desigualdades regionais em ciência,
tecnologia e inovação em saúde no Estado de Sãa Paulo.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Para atingir o objeto pactuado, os participes obrigam-se
a cumprir, fielmente, o PLANO DE TRABALHO elaborada pelo CONVENENTE e
aprovado pelo CONCEDENTE, o qual passa a integrar este Termo de Convênio,
independentemente, de transcrição. O PLANO DE TRABALHO, que será avaliado
após a efetivação do cadastro do PROPONENTE/CONVENENTE, conterá, na mínimo:
a) Justificativa para a celebração do instrumento;
b) descrição completa do objeto a ser executado,
o) descrição das metas a serem atingidas;
d) definição das etapas ou fases da execução,
e) cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso: e
f) plano de aplicação doe recursos a serem desembolsados pelo concedenle e da

contrapartida financeira do proponente.

CLÁUSULA SEGUNDA fr
DA FORMA DE EXECUÇÃO 1

A eHecuçãü do objeto previsto neste Convênio dar-se-á conforme descrito no
PLANO DETRABALHO, registrado na Sistema SICONV

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Dentro de suas respectivas responsabilidades, os
PARTICIPES proporcionarão, reciprocamente, o apoio técnico-administrativo.



financeiro e operacional necessários à execução das metas/etapas previstas no
PLANO DE TRABALHO

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O CONVENENTE fica obrigado a incluir, regularmente,
no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, as
informações e os documentos, exigidos na Portaria Intermmisterial n" 507, de
24/11/2011, mantendo-os atualizadas, inclusive as relativas àexecução.

CLÁUSULATERCEIRA
DA SELEÇÃO DOS PROJETOS

Para aplicação dos recursos previstos nesse Convênio, caberá ao
CONVENENTE selecionar e aprovar os projetos, no âmbito do Programa PPSUS,
edição 2015, nos termos do PLANO DE TRABALHO.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As propostas serão selecionadas, exclusivamente, por
intermédio de Edital e/ou Chamada Pública lançadato(s) pelo CONVENENTE, com
anuência/ciência do CÜNCEDENTE,

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Sob a responsabilidade da CONVENENTE, o processo
de seleção deverá conter as seguintes etapas: 1r realização de oficinas para a seleção
das prioridades de pesquisa em saúde; 2. elaboração e publicação da Chamada
Pública e/ou edital pela FAP; 3, submissão das propostas; A. Enquadramento das.
propostas pela Fundação e submissão à avaliação ad hoc; 5. análise pela Comissão
de Especialistas 6. aprovação final pelo Comitê Gestor 7. acompanhamento e
avaliação das pesquisas e; B. análise do potencial e incentivo ã incorporação dos
resultados das pesquisas nos serviços e sistemas de saúde.

Parágrafo Único - Considerando a natureza e temporalldade do Programa PPSUS, o
resultado da Oficina de Prioridades (Temas e Linhas de Pesquisa selecionados),
realizadas em 2015, será adotado para o lançamento do Edital e/ou Chamada Pública
de seleção dos projetos.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A Comissão de Especialistas deverá ser constituída
pela CONVENENTE, observando-se a perfil da demanda apresentada em resposta ao
Edital e/ou Chamada Pública lançada.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O Comitê Gestor será formado, paritariaments. pelos
representantes indicados pelo DECIT-SCTIE/M5, pelo CONCEDENTE. pelo
CONVENENTE e pela SES.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Em caso de empate durante o julgamento, "o voto de
desempate" pertencerá ao representante DHCIT-SCTIE/MS,

SUBCLÁUSULA SEXTA - Para os projetos aprovados, o pesquisador devera celebrar
Termo de Concessão de Apoio ao Financiamento de Projeto de Pesquisa Científica
e/au Tecnológica, ou equivalente, com o CONVENENTE.
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CLÁUSULA QUARTA

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

São obrigações comuns aos participes
a) definir e ajustar diretrizes e procedimentos necessários à realização do abjeto do

Convênio;
b) garantir o cumprimento dos compromissos financeiros correspondentes à sua

participação no Programa PPSUS, na forma estabelecida no Cronograma de
Desembolso aprovado, parte integrante do FLANO DE TRABALHO,

c} executar as atividades decorrentes do pactuado no presente convênio com
obediência aos objetivos do PLANO DE TRABALHO;

d) propor alterações, ajustes e aditivos, visando dar continuidade â execução do objeto
do CONVÊNIO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Cabe ao CONCEDENTE as seguintes obrigações:
a. repassar a conta do convênio os valores paduados,
b. dar anuência/ciência no Edital e/ou Chamada Pública elaborado pelo

CONVENENTE;
c. analisar o relatório técnico final e as prestações de conlas (parciais e final) da

execução fJsico-financeira apresentado pela CONVENENTE, em conformidade com
as normas em vigor;

d. acompanhar as atividades de execução do PLANO DE TRABALHO, avaliando as
seus resultados;

e. analisar, previamente, as propostas de reformulação do PLANO DE TRABALHO,
acompanhadas de justificativas e desde que não impliquem na mudança do ob|eto;

f. exercero controle e fiscalização sobre a execução do presente CONVÊNIO,
g. orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das açües inerentes ao objeto

deste CONVÊNIO;
h prorrogar "de ollcio" a vigência deste instrumento, antes do seu término, quando der

causa a atraso na liberação das recursos, conforme PLANO DE TRABALHO
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

L notificar à Assembléia Legislativa do estado de São Paulo à celebração do convênio
com a FAPESP,

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe ao CONVENENTE as seguintes obrigações:
a. realizar, em pareceria com a SES, a Oficina de Prioridades para seleção dos

Temas/Linhas de Pesquisa que comporão o Edital e/ou a Chamada Pública de
seleção de projetos;

b. elaborar o Edital e/ou a Chamada Pública e submetè-lo[a] ã apreciação do
CONCEDENTE e do DECIT/MS antes de sua publicação;

c. coordenar e executar, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde - SES o
processo de seleção dos projetos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
DECIT/SCTIE/MS e pelo CONCEDENTE;

ü. atualizar as Informações prestadas e os documentes exigidos no credenciamento e
no cadastramento no Sistema SICONV, mantendo-os atualizados, ate que sejam
exauridas todas as obrigações referentes ao convênio;

e. executar as atividades decorrentes do pactuada no presente convênio, com rigorosa
Obediência aos objetivos do PLANO DE TRABALHO;

f. analisar o relatório técnico final e as prestações de contas da execução físico-
flnanceira dos projetos aprovados, em conformidade com as normas em vigor;

g. prestar contas dos recursos recebidos diretamente no Sistema SICONV,
dffiffih apresentando as demais documentos exigidos em cláusula especifica;
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h. registrar, regularmente, no Sistema SICONV, nas abas pertinentes, as informações
e os documentos atualizados relativos à execução do convênio, principalmente, se
houver, quanto ao processo de compras e contratações de bens, obras e serviços,
conforme exigido na Portaria Intermínisterial na 507/2011;

i. disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil
visibilidade, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, objeto, a finalidade, as valores e as datas de liberação e
detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas
para a execução do objeto pactuado. A disponibitização dD extrato na internet
poderá ser suprida com a inserção de link na pagina oficial do CONVENENTE que
possibilite acesso direito ao Portal de Convênios;

j. movimentar os recursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE, em conta
especifica, junto a instituição financeira pública federal;

k. aplicar e gerir os recursos repassados pelo CONCEDENTE exclusivamente no
objeto do convênio, dentro do período de vigência, e em conformidade com o
PLANO DE TRABALHO;

I. os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes dos rendimentos
obtidos nas aplicações financeiras, não utilizadas no objeto pactuado, deverão ser
devolvidos ao CONCEDENTE. observando-se a proporcionalidade dos recursos
transferidos e os da contrapartida, existentes na data da extinção do convênio, dlf
por ocasião de eventual denúncia ou rescisão, no prazo Improrrogável de 30
Itrinta) dia_s, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial;

m.responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos tributários, fiscais, previdencíários
e trabalhistas, relativos às obrigações com o pessoal utilizado, além de outros
decorrentes da execução do objeto;

n manter registro, arquivos e controles contábeis específicos dos dispêndios relativos
a execução do PLANO DE TRABALHO, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da
data em que for aprovada a prestação de contas;

o permitir e facilitar o acessa de técnicos da CONCEDENTE e de auditores federais
aos processos, documentos, informações e registros contábeis do CONVENENTE,
referentes ao objeto pactuado e respectivo PLANO DE TRABALHO, bem como aos
locais de execução do projeto, além de prestar a estes toda e qualquer informação
solicitada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da solicitação, de
forma a possíbriitar-lhes avaliar, dimensionar, bem como instruir toda e qualquer
ação ou providência relacionada com direitos e interesses decorrentes da execução
da presente cláusula;

p. aplicar os recursos constante na conta do convênio, enquanto não utilizados na sua
finalidade, obrigatoriamente, no mercado financeiro, na forma estabelecida no § 1",
do art. 54, da Portaria Intemimisterial nü 507/2011, conforme descrito abaixo. Os
rendimentos auferidos das aplicações financeiras só poderão ser aplicados no
objeto do convênio, desde que, previamente autorizado pelo Concede nte,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para as
recursos transferidos
1 em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão

de seu uso for igual ou superiora um mês;e
2 em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto

lastreada em título da divida pública, quando sua utilização estiver prevista para
prazos menores.

q. aportar contrapartida ao convênio, na forma de recursos financeiros, conforme
especificado Cronograma de Desembolso, do PLANO DE TRABALHO,

r recolher à conta do CONCEDENTE a valor correspondente aos rendimentos de
"" '̂V- aplicação no mercado financeiro, referente ao penado compreendido entre a
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liberação do recurso e sua utilização, observando-se a proporcionalidade dos
recursos transferidos e os da contrapartida, quando nêo comprovar o seu emprego
na consecução do objeto;

s. comunicar, formalmente, ao CONCEDENTE, apresentando justificativas, qualquer
fato que Implique descontinuidade do PLANO DE TRABALHO, no prazo de até 30
(trinta) dias após seu conhecimento, acompanhada da devida prestação de contas
financeira e técnica;

1. propor alterações, ajustes e aditivos visando a dar continuidade a execução do
objeto do convênio;

u. apresentar, na forma e prazo estabelecidos, relatórios técnico-científlcos e de
execução fisico-financeira parciais e final, explicitando as repercussões da
execução do PLANO DE TRABALHO, com o fim de permitir a avaliação final do
convênio;

v. selecionar os projetos de pesquisa a serem financiadas, por intermédio de Edital
e/ou Chamada Pública, buscando, sempre, garantir a isonomla e a impessoalidade
na trato com os recursos públicos, em conformidade com a legislação vigente, em
especial a Constituição da República Federativa do Brasil de 1983 e a Lei n°
0 666/93;

Wr assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses
tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente
reservados, sob as cautelas legais exigiveis;

x. manter, periodicamente e com exatidão, informada o CONCEDENTE do andamento
das atividades previstas no PLANO DE TRABALHO, assegurando a este, condição
para avaliar e antever os resultados previsíveis e alcançados,

y. antecipar as providências cabíveis para assegurar a reserva dos direitos sobre bens
e resultados alcançados, independentemente de autorização do CONCEDENTE e
em tempo hábil, para que prejuízo algum a esses direitos venba a ocorrer,

z. colocar à disposição do CONCEDENTE toda a documentação e Informação hábil e
suficiente para possibilitar-ihe avaliar, dimensionar, bem como Instruir toda e
qualquer ação ou providência relacionada com direitos e interesses decorrentes da
execução da presente cláusula

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Caso a CONVENENTE não cumpra as obrigações
estipuladas neste convênio ou cujos relatórios não forem submetidos a tempo ou
aprovados por razões técnicas, e/ou as prestações de contas não forem aprovadas por
razões legais ou contábeis, será considerado Inadimplente e terá, de imediato,
suspensa a concessão de novas modalidades de apoio, sem prejuízo de outras
medidas administrativas e legais aplicáveis o julgadas necessárias pelo
CONCEDENTE.

CLÁUSULA QUINTA

DO VALOR, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTRAPARTIDA

Importa o presente convênio, a valor global de RS 8.000.000t00 {oito milhões
de reais). O CONCEDENTE disponibilizará a importância de R$ 4.000.000,00 {quatro
milhões, de reais), de acordo com a sua disponibilidade orçamentária e financeira, em
conformidade com o Cronograma de Desembolso que integra o PLANO DE
TRABALHO, em 2 parcelas. O CONVENENTE disponibilizará, a titulo de contrapartida
financeira, a importância de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme

^-'^!o\ Cronograma de Desembolso previsto no PLANO DE TRABALHO.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos destinados ao CONVENENTE pelo
CONCEDENTE, no âmbito deste Convênio., são oriundos do Departamento de Ciência
e Tecnologia (DECIT), da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIEJ, do Ministério da Saúde (MS), repassados ao CONCEDENTE pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS), conforme Termo de Execução Descentralizada (TED) n°
23/2015. celebrado entre o MS e o CNPq, publicado no DOU, Seção 03. página BB,
em 26/03/2015.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Com vistas a atender as despesas previstas neste
instrumento para o presente exercida, destaca o CONCEDENTE, recursos em
conformidade com a discriminação indicada a seguir;

A Valor (CUSTEIO)
B | Nata de Empenho

D

G

h

Data do Empenho
Fonte de Recursos

Natureza da Despesa

Plano Interno

PTRES

Unidade Gestora

RS 1.500.000,00
2015NE300433

13/11/2015

6151634648

333220

3875

091364

3E41Q2

A Valor (CAPITAL) RS 500.000.00

B Nota de Empenha ; 2015NE800435

C Datado Empenho 13/11/Z015

D Fonte de Recursos : 6151634643

E Natureza da Despesa ': 443220

F Plano Interno i: 9375

G PTRES I. 091364

h IUnidade Gestora 364102

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes da execução do objeto do
presente Convênio no exercício de 2016, por parte do CONCEDENTE, dependerão da
Transferência orçamentária e financeira dos recursos previstos no TED 23/2015 para o
ano 2016). repassados ao CONCEDENTE pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) e
correrão à conta das dotações orçamentárias do CONCEDENTE no respectiva
exercido e serão indicadas os créditos e empenha para sua cobertura

SUBCLÁUSULA QUARTA - A contrapartida deverá ser depositada na conta bancária
especifica do convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ou depositada nos cofres da União, na hipótese
de o convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI). V

SUBCLÁUSULA QUINTA - Alé 05 (cinco) por cento do total dos recursos deste\
convênio poderão ser utilizados nas seguintes atividades: 1) divulgação do Edital e/ou
da Chamada Pública destinada à seleção dos projetos de pesquisa (respeitando as
limitações contidas na Cláusula Sétima, sobre despesas de publicidade); 2) seleção
dos projetos de pesquisa; 3) realização dos seminários de acompanhamento e
avaliação [parcial e final); 4) participação, em Brasilia-DF, nos seminários de
acompanhamento e avaliação do Programa PPSUS organizados pelo
DECIT/SCTIE/MS
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Parágrafo Único - Essas despesas deverão ser liquidadas, exclusivamante. com
recursos oriundos da contrapartida (CONVENENTE).

SUBCLÁUSULA SEXTA - Não poderão ser levados recursos de outras fontes a
crédito da conta-corrente, anteriormente referida, ainda que destinados ao mesmo
PLANO DE TRABALHO, salvo os oriundos de aplicações financeiras, nos casos
permitidos por lei.

CLÁUSULA SEXTA
DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos serão liberados pelo CONCEDENTE, de acordo com sua
disponibilidade, na forma indicada no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO previsto no
FLANO DE TRABALHO e guardarão consonância com as meias e fases ou etapas de
execução, mediante deposito em conta-corrente especifica do convênio observado,
sempre, o estabelecido na subcláusula terceira da cláusula anterior

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos sarão depositados e aaridos na conta
bancária especifica do convém p, exclusivamente, em instituição financeira pública
federal e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente
aplicados no mercado financeiro, na forma estabelecida no § 1o, do Art. 54, da Portaria
Interministerial n° 507/2011, indicada abaixo, destacando-se que os recursos não
poderão ser transferidos para outra agância ou estabelecimento bancário, sem
prévia autorização do CONCEDENTE

1 em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês; e

2. em fundo de aplicação financeira de curta prazo, ou operação de mercado aberto
lastreada em titulo da divida pública, quando sua utilização estiver prevista para
prazos menores.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O CONVENENTE, quando for órgão ou entidade da
Administração Pública de qualquer esfera de governo, ao receber as transferências de
recursos, devera inclui-las em seus orçamentos.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os atos referentes á movimentação e ao usa dos
recursos serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema SICONV pelo
CONVENENTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A movimentação se dará mediante credito em contas
bancárias de titularidade dos beneficiários finais das bolsas e dos auxílios concedidos
e, ainda, daqueles beneficiários das despesas oriundas da Subcláusula Quinta, d

! Cláusula Quinta.
i

| SUBCLÁUSULA QUINTA - A movimentação dos valores indicados na Subclásula
| Quinta, da Cláusula Quinta, é de responsabilidade do CONVENENTE e será.
i obrigatoriamente, proveniente dos recursos de sua contrapartida.
i

SUBCLÁUSULA SEXTA - Antes da realização de cada pagamento, o CONVENENTE
.'jí'íX£^ deverá incluir no Sistema SICONV, as informações relativas ãdestinação do recurso, o

{? p\ t-\ nome e CNPJ ou CFF do fornecedor/prestador de serviço, quando for o caso, o



contrato a que se refere o pagamento realizado, a meta, etapa ou fase do FLANO DE
TRABALHO relativa ao pagamento e a comprovação do recebimento definitivo do
objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema SICONV das natas fiscais ou
documentos contábeis.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os rendimentos das aplicações financeiras somente
poderão ser aplicados no objeta do convênio, desde que, previamente, autorizado pelo
CONCENDENTE, estando sujeitos ás mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.

Parágrafo Único - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo
CONVENENTE.

SUBCLÁUSULA OITAVA - As despesas somente poderão ser realizadas á conta
deste convênio, em datas que se insiram no seu período de vigência.

SUBCLÁUSULA NONA - Os recursos relativos as parcelas vincendas, previstos no
Cronograma de Desembolso do PLANO DE TRABALHO ticarão retidos;

a. enquanto o CONVENENTE nao registrar no Sistema SfCONV, nas abas
pertinentes, a cometa execução da convênio. A CONVENENTE devera executar, no
mínimo, 00 (oitenta) por cento dos recursos apartados na conta corrente do
convênio, a titulo da primeira parcela (Convenente + Concedente),

b quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos
injustificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública e demais atos
Impróprios praticados na execução deste CONVÊNIO;

c. enquanto o CONVENENTE estiver em situação de inadimplência em relação as
cláusulas ou condições deste convênio, principalmente quanto aa cumprimento da
contrapartida pactuada;

d. Enquanto o CONVENENTE não apresentar os relatórios exigidos no Sistema
SIVONV, na aba "Relatórios de Execução". Tais relatórios deverão ser aprovados
pelo CONCEDENTE, antes da liberação de qualquer parcela subsequente.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Para recebimento de cada parcela dos recursos, o
CONVENENTE devera manter as mesmas condições para celebração de convênios
exigidas nos Arfs. 38 e 39 da Portaria Intemiinisterial n° 507/2011, comprovar o
cumprimento da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na
conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos
no cronograma de desembolso, ou depositada na Conta Única do Tesouro Nacional,
na hipótese do convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SlAFl e estar em situação regular com a execução do
PLANO DE TRABALHO

SUBCLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Não poderão ser levados recursos de outras
fontes a crédito da conta-corrente anteriormente referida, ainda que destinados ao
mesmo PLANO DE TRABALHO, salvo os oriundos de aplicações financeiras, nos
casos permitidos por lei.

SUBCLÁUSULA DÊCIMA-SEGUNDA - Não são permitidos remaneiamentos de
issado1&*Mt'lj\ recursos entre aa rubricas de Capital e de Custeio dos valores repassados ao

É ?.\ %\ CONVENENTE pelo CONCEDENTE.



CLÁUSULA SÉTIMA
DAS VEDAÇÕES

á expressamente vedado ao CONVENENTE:
a. alterar o objeto do convênio;
b. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da

estabelecida neste instrumento,

c. atribuir vigência ou efeítasfinanceiros retroativos a vigência do instrumento;
d. efetuar despesas1

I. a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;
II. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de

pessoal de órgão ou entidade publica da administração direta ou indireta, por
serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em
leis especificas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III. efetuar pagamento em data posterior ã vigência da Instrumento, salvo se
expressamente autorizada pela autoridade competente do Concedente e desde
que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento
pactuado;

IV realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou
de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoale desde que previstas no Plano de Trabalho;

V. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no
que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos
pelo concedente, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam
os mesmos aplicados no mercado;

SUBCLÁUSULA ÚNICA-Fica vedado a repasse de recursos da União aos Estados e
Municípios, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, sob pena de nulldade de
pleno direito, ressalvadas os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma
prefixado e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública,
conforme estabelecido na alínea "a" do peto incisa VI, do art. 73. da Lei nD9.504/1997.
Os recursos somente poderão ser liberados após o término do pleito eleitoral.

CLÁUSULA OITAVA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OCONVENENTE/EXECUTOR deverá prestar contas ao CONCEDENTE da boa^
e regular aplicação dos recursos a ele repassados no prazo, máximo, de sessenta dias
contados do término da vigência do convênio ou da conclusão da execução do objeto,
d que ocorrer primeiro, registrando as informações no Sistema SICONV. A prestação
de contas devera individualizar os recursos repassados pelo CONCEDENTE e os
relativos ao CONVENENTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quando a prestação de contas não for encaminhada no
prazo estabelecido, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de trinta dias
para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os obtidos nas
aplicações financeiras, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e

^•íuu^ci, gs ^a contrapartida, atualizados manelariamente e acrescido de juros de morah na
f£ À *\ forma da lei.



SUBCLÁUSULA SEGUNDA- Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE
não apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos, o CONCEDENTE
registrara a inadimplência no Sistema SICONV por omissão do dever de prestar contas
e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para
fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização
solidária.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes dos rendimentos obtidos nas aplicações financeiras, não utilizados no
objeto pactuado, deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE, observando-se a
proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida, existentes na data
da extinção do convênio, ou por ocasião de eventual denúncia ou rescisão, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada de
Contas Especial.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O CONVENENTE devera restituir o valor transferido,
atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável
aos débitos com a Fazenda Nacional, desde a data do seu recebimento, nos seguintes
casos.

a. quando não for executado o objeto da avença;
b. quando não forem apresentadas, no prazo exigido, as prestações de contas

parciais au final;
c. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no

Convênio; ou
d. quando constatada irregularidade que resulte prejuteo ao erãno público no

montante deste.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A prestação de contas será composta, além dos
documentos e informações apresentados pelo CONVENENTE no Sistema SICONV,
dos seguintes documentos'
1. relatório de cumprimento do objeto;
2 notas e comprovantes fiscais, quanto aas seguintes aspectos; data do documento,

compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no Sistema SICONV.
valor, aposição de dados do CONVENENTE, programa e número do convênio;

3 relatório de prestação de contas aprovado e registrado no Sistema SICONV pelo
CONVENENTE;

4 declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
5. relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
6. a relação de treinados ou capacitados, quando for o caso,
7. a relação dos serviços prestadas, quando for o caso; Ul—
S. comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e w
9. termo de compromisso por meio do qual a CONVENENTE será obrigada a manter

os documentos relacionados ao convênio, nos termos da § 3o do art. 3" da Portaria
207/2011

SUBCLÁUSULA SEXTA - As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer
outros documentos comprobafórios ser emitidos em nome do CONVENENTE, e
devidamente identificados com o número deste convênio e mantidos em arquivo, em
boa ordem, no próprio local em que tiverem sido contabilizados.
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SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O CONCEDENTE deverá registrar no Sistema SICONV o
recebimento da prestação de contas'

SUBCLÁUSULA OITAVA - A autoridade competente do CONCEDENTE terá o prazo
de noventa dias. contado da data do recebimento, para analisar a prestação de contas,
com fundamenta nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas
competentes.

SUBCLÁUSULA NONA - O ato de aprovação da prestação de contas devera ser
registrado no Sistema SICONV, prestando, o CONCEDENTE, declaração expressa de
que os recursos transferidos tiveram boae regular aplicação.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas
todas as providencias cabiveis para regularização da pendência ou reparação do
dana, o fato devera ser registrado no Sistema SICONV e adotadas as providências
necessárias è instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior
encaminhamento do processo â unidade setorial de contabilidade a que estiver
jurlsdicionado, para as devidos registros de sua competência.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A quitação do presente convênio somente dar-
se-á quando da aprovação, por partedo CONCEDENTE, da prestação de contas final
{técnica e financeira}.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A prestação de contas dos projetos
aprovados no âmbito deste CONVÊNIO será de responsabilidade, exclusiva, do
CONVENENTE.

CLÁUSULA NONA
DO PESSOAL

O pessoal envolvido na execução deste convênio guardara seu vinculo e
subordinação com a instituição a cujo quadro pertencer, não tendo e nem vindo a
assumir vínculo de qualquer natureza com o CONCEDENTE e deste não podendo
demandar quaisquer pagamentos ou remuneração, sendo estes de inteira
responsabilidade do CONVENENTE, que o tiver contratado ou empregado na
execução dos trabalhos.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Todo o pessoal que o CONVENENTE utilizar na execução
dos Trabalhos, mesmo que remunerado com recursos oriundos do CONCEDENTE,
ser-lhe-ão diretamente vinculados, nao se estabelecendo vínculo de qualquer natureza
com o CONCEDENTE. Se eventualmente o CONCEDENTE vier a ser demandado
pelo pessoal utilizado nos trabalhos, a CONVENENTE o indenizará das despesas que
em decorrência realizar, atualizadas monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS BENS E MATERIAIS PERMANENTES

r-eí^q^ Serão de propriedade do CONCEDENTE os bens patrimoniais (equipamentos e
i& i-Y 'P\ materiais pennanentes) adquiridos pelos pesquisadores beneficiários, no âmbito do
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projeto aprovado no edital objeto deste CONVÊNIO, por Intermédio de auxílio
financeiro concedido pelo CONVENENTE com os recursos financeiros a esta
repassados pela CONCEDENTE, narubrica de capital

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Os bens patrimoniais serão adquiridos em nome dos
pesquisadores beneficiários dos auxílios financeiros concedidos, e devidamente
identificados com o número deste CONVÊNIO

Parágrafo Único - Este programa não financia veículos, barcos motorizados, aviões,
motos, reboques e afins.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os bens adquiridos com recursos do CONCEDENTE
serão cedidos á INSTITUIÇÃO SEDE mediante a firmatura de Termo de Comodato
entre o CONCEDENTE. o pesquisador responsável e sua respectiva instituição de
vinculo.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A cada seis meses de execução do Convênio, deverá
ser remetida ao CONCEDENTE a Relação de Bens Patrimoniais adquiridos pelos
pesquisadores beneficiários dos auxílios financeiros concedidas pelo CONVENENTE
com recursos do CONCEDENTE, acompanhada das cópias autenticadas das notas
fiscais de aquisição dos bens.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Todos os bens deverão ser utilizados pelos
pesquisadores beneficiários dos auxílios financeiros concedidos, na INSTITUIÇÃO
SEDE.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Durante o período de vigência do CONVÊNIO, a
propriedade e o uso dos bens adquiridos ou produzidos não poderá ser transferida, a
qualquer título, salvo quando expressamente autorizados pelo CONCEDENTE.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Findo o convênio, e desde que observado o fiel
cumprimento do objeto pactuado, o CONCEDENTE poderá efetuar a doação de todos
os bens patrimoniais remanescentes à INSTITUIÇÃO SEDE, mediante processo
formal, de acordo com a legislação pertinente, obedecidas as normas estabelecidas na
alínea "a", inciso II do ait 17 da Lei n° 3-666/93

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A transferência de propriedade ou de uso de bens
importados, adquiridos com isenção tributária, só poderá ser efetivada mediante
aprovação da autoridade fiscal, nos termos do Decreto n°6.759, de 05/02/2009.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Cabe ao pesquisador beneficiário do auxilio financeiro
concedido observar os seguintes procedimentos em relação aos bens adquiridos com
recursos originários deste instrumento, bem como comunicar ao CONVENENTE;
a. arcar com todas as despesas referentes ao transporte dos bens; ^—
b informar qualquer dano que os bens vierem a sofrer; comunicando quando os ber

em seu poder devam ser devolvidos em razão de conclusão do PLANO DE
TRABALHO ou da sua não utilização,

c. em caso de furto ou de roubo, levar o falo, por escrito, mediante protocolo, ao
conhecimento da autoridade policial competente, enviando copia da ocorrência á

^"•^% área financeira do CONVENENTE,
* J\ T\,wí-
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d. somente movimentar os bens para fora da área inicialmente destinada a sua
instalação ou utilização, mediante expressa autorização do CONCEDENTE e prévio
procedimento de controle patrimonial; e

e. diligenciar para que se proceda ã completa investigação do fato, fornecendo os
resultados desta ao CONCEDENTE, na hipótese de furto, roubo ou dano dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os direitos de propriedade intelectual sobre qualquer
criação, que possam resultar das atividades relacionadas à cooperação prevista no
âmbito deste Acordo, pertencerão ás instituições que a desenvolverem e serão
disciplinados em contrato específico entre elas firmado, com a ciência das Partes
signatárias do presente Acordo.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA; A participação nos resultados da exploração comercial
dos direitos da propriedade intelectual, inclusive na hipótese de transferência do direito
de exploração a terceiros, será definida em contrato a ser celebrado entre as
instituições proprietárias desses direitos e. quando for apropriado, com a participação
das Partes signatárias do presente Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS PUBLICAÇÕES INTELECTUAIS

Em qualquer ação promocional ou publicação de trabalhos relacionados com o
objeto do presente termo, deverá ser feita, necessariamente, menção expressa ao
apoio financeiro do DECIT/SCTIE/MS, por intermédio do CNPq.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Fica vedado ao CONVENENTE utilizar, nos
empreendimentos resultantes deste termo, nomes, símbolos au Imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos,

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Quando, tratar-se de publicação distribuída
gratuitamente, nela será feita referência aos PARTÍCIPES, bem como ao número do
CONVÊNIO registrado no Sistema SICONV.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As ações publicitárias atinentes a projetos e obras
financiadas com recursos da União deverão observar, rigorosamente, as disposições
contidas no § 1o do art. 37 da Constituição Federal e aquelas consignadas nas
Instruçêes da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica d^
Presidência da República - atualmente a JN/SECOM-PR n° 02. de 16 de dezembro d*
2009.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Resultados, opiniões, conclusões ou recomendações
oriundas da atividade desenvolvida serio de exclusiva responsabilidade do
CONVENENTE e nãa poderão representar o ponto de vista do CONCEDENTE e/ou do
DECIT/SCTIE/MS.

tr
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA COLETA E AMOSTRAS DE MATERIAIS

A coleta de amostras de qualquer natureza (solo, material genético, biológico,
animal ou vegetal) quando necessários, serão efetuados mediante a observância
estrita da legislação regulamentadora da matéria, cabendo ao CONVENENTE exigir
dos coordenadores de projetos aprovados a obtenção das permissões e autorizações
especiais, de caráter ético ou legal, necessárias para todas as operações referentes ás
amostras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nos procedimentos de contrafações públicas, com a finalidade de licitação, o
CONVENENTE deverá assegurar a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, nos termos dos §§ 5" a 13* ao artigo 3Ü, da Lei nD S.66S/93 e diplomas
legais a fim de concretizar a tal finalidade legal.

CLÁUSULA DECIMA-OUINTA

DAVIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente convênio vigerá pelo prazo de 43 (quarenta e trêsl masas, a contar
da data de sua assinatura, em conformidade com o prazo previsto para a consecução
da objeto expresso no PLANO DE TRABALHO, podendo ser prorrogado, mediante
celebração de Termo Aditivo.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O TERMO ADITIVO deve ser solicitado pelo
CONVENENTE, exclusivamente, via Sistema SICONV, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias corridos, anteriores ao termino de sua vigência, desde que
fundamentada em razões concretas que justifiquem a prorrogação pleiteada, sendo
necessário, ainda, ser aceito pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Primeiro - Prorrogação da vigência deste Convênio, necessariamente,
devem ater-se â vigência do TED MS/CNPq n° 23/2015. que ampara
juridico/financeíramente a edição do Programa PPSUS, edição 2015.

Parágrafo Segundo - Quando da firmatura de Termo Aditivo, a CONVENENTE deve
manter as mesmas exigências de adimplência observadas no ato da celebração do
Convênio.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O CONCEDENTE obriga-se a prorrogar "de ofício" a
vigência do convênio, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação
dos recursos previstos no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, integrante do PLANO
DE TRABALHO, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

V
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS ALTERAÇÕES

As condições estabelecidas no presente instrumento poderão ser alteradas.
mediante a firmatura de TERMOS ADITIVOS, com as devidas justificativas, de acordo
com proposta a ser apresentada pelo CONVENENTE, no prazo mínima de 6D
(sessenta) dias antes da data que se pretenda implementar as alterações, dentro da
vigência do instrumento e desde que aceitas pelo CONCEDENTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Fica vedado o aditamento do presente convênio com o
intuito de alterar o seu objeto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do
agente que o praticou.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para que haja eficácia, possíveis alterações deste
instrumento e do PLANO DE TRABALHO su]eitam-se ao registro ex-ante, pelo
CONCEDENTE. no Sistema SICONV.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado pelas partes, devendo
o interessado externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias da data em que se pretenda sejam encerradas as
atividades, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e saldados os
compromissos financeiros entre os PARTÍCIPES, creditando, igualmente, os
benefícios adquiridos no periada

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A rescisão decorrera do descumprlmento de qualquer de
suas cláusulas ou condições, onerando os seus efeitos de pleno direito,
independentemente de notificações ou interpelações, judiciais ou extra]udiciais e,
quando houver dano ao erário, ensejará a instauração da competente Tomada de
Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o CONVENENTE
pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do
convênio.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O CONCEDENTE exercera, de acordo com sua^
conveniência, mediante visitas técnicas, participação nos seminários de ASA (pamial e
final), solicitações de relatórios e observância ás informações registradas no Sistema
SICONV peto CONVENENTE, a fiscalização técnico-financeira das atividades do
presente Convênio, dentro do prazo regulamentar de execução e de prestação de
contas, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de
reorientar ações e de acatar, ou não. justificativas com relação às dlsfunções

^-r.--. porventura havidas na execução.



SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A execucáo física do objeto poderá ser acompanhada
por técnicos do CONCEDENTE e, também, do DECIT/SCTIE-MS por intermédio da
participação destes nos seminários de acompanhamento e avaliação [parcial e final)
que serão organizados pelo CONVENENTE. Além disso, o CONVENENTE devera
apresentar ao CONCEDENTE. alem dos relatórios técnicos e financeiros, a apreciação
desta, acerca de cada projeto aprovados no âmbito desse acordo

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - No acompanhamento e fiscalização do objeto serão
verificados;
a. a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação

aplicável;
b a compatibilidade entre a execução do ob|efo. o que foi estabelecido no PLANO DE

TRABALHO e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas
apresentados;

c. a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE no Sistema
SICONV; e

d. o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço,
constrangimento ou obstáculo á atuação das servidores do CONCEDENTE e dos
órgãos de controle interno e externo do Poder Público Federal, no desempenho de
suas funções Institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos
federais transferidas, ficara sujeito á responsabilização administrativa, civil e penal.

SUBCLÁUSULA QUINTA - O CONVENENTE acompanhara a execução de todas as
propostas por meio do instrumento apropriado. O CONVENENTE dará ciência ao
CONCENDENTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, do período de
realização do seminário de avaliação final dos projetos apoiados.

SUBCLÁUSULA SEXTA - O CONCEDENTE, no exercício das atividades de
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto, poderá valer-se do apoio
técnica de Terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal
finalidade, e reorientar ações e decidir quanto á aceitação de justificativas sobre
impropriedades identificadas na execução do instrumento.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O CONCEDENTE comunicará so CONVENENTE e ao
INTERVENIENTE. quando houver, quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá a liberação
dos recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação
de informaçõese esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o
CONCEDENTE disporá do prazo de 10 (dez) dias para aprecia-los e decidir quanto á
aceitação das justificativas apresentadas, sendo que a apreciação fora do prazo
previsto não implica aceitação das justificativas apresentadas. Casa não haja a
regularização no prazo previsto, o CONCEDENTE;

ar realizará a apuração do dano; e P
^rtffl' b- comunicará o fato ao CONVENENTE para que seja ressarcido o valor referente ao

,ír'n °-è\ dano.
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SUBCLÁUSULA NONA - O não atendimento das medidas saneadoras, previstas na
subclausula anterior, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DAS PRERROGATIVAS DO CONCEDENTE

O CONVENENTE reconhece que ao CONCEDENTE compete exercer a
autoridade normativa sobre as atividades decorrentes do presente Convênio,
assegurando-lhe a prerrogativa de controlar e fiscalizar a sua execução, podendo
assumi-la diretamente ou transferir a responsabilidade pela execução do abjeto para
outra entidade, na hipótese de rescisão, paralisação, exercício irregular das obrigações
pactuadas ou da ocorrência de feto relevante, de modo a evitar a descontinuidade das
atividades-.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DA REGULARIDADE FISCAL

O CONVENENTE declara, neste ato, estar em situação regular junto a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal e ás suas obrigações e encargos sociais, assumindo,
nesta oportunidade, o compromisso de manter essa situação durante toda a execução
do convênio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente Convênio no Diário Oficial da União, é
cundicão indispensável para sua eficácia, devendo ser providenciada pelo
CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Somente deverão ser publicados no Diário Oficial da
União os extratos dos aditivos que alterem o vaiar ou ampliem a execução do objeto,
vedada a alteração da sua natureza, quando houver, respeitado o prazo estabelecido
no caput.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Aos atos de celebração, alteração, liberação de
recursos, acompanhamento da execução e a prestação de contas dos convênios será
dada publicidade no Portal dos Convênios (SICONV).

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O CONCEDENTE notificara, no prazo de 10 dias, à
Assembléia Legislativa do Estado ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal do
CONVENENTE da celebração do instrumento e da liberação dos recursos, ods termos
da norma regulamentadora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA ^
DO FORO

,£\£l .L'(^. As partes elegem o foro da Justiça Federal. Seção Judiciária do Distrito
tè1 . \- !A Federal, nos termos do inciso I, do arL 109, da Constituição Federal, com renúncia a
'Ia- i \ !
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qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões
oriundas do presente termo que não possam ser resolvidas administrativamente.

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam as PARTES o
presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza entre
si os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas que. igualmente,
subscrevem.

Brasília, 1$ de Jf^uvui**' de2Ü1S.

Pelo

CONVENENTE;

Testemunhas

Conselbo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico -
CNPq

Goldemberg
Presidente

l:u ndação de Amparo á Pesquisa do Estado de Sao Paulo
FAPESP

Gilberto Feneira de Souza Suzana Rachel de Oliveira
CPF 003.&mi73-t3CPF 305.247.921-00
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CNPq PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP

ENDEREÇO

Rua Pio XI,1.500
CIDADE

São Paulo

1/4 |

CNPJJMF

43.828.151/0001-45

UF

SP

CEP

05.463-901

DDD/TÊLEFONE EA

CONTA CORRENTE BANCO

Banco do Brasil

NOME DO RESPONSÁVEL

José Goldemberg

CART.

IDENTIDADE

1614.363-2

ENDEREÇO
Rua Pio XI, 1.500

ÔRGAO
EXPEDIDOR

SSP/SP

CARGO

Presidente

AGENCIA

1897-X

FUNCAO

PRAÇA DE
PAGAMENTO

CPF

MATRÍCULA

CEP

05,463-901

2. OUTROS PARTICIPES
JTE

imento Cn

ÒRGÃOJENTIDADE CONCEDEI
Conselho Nacional de Desenvalv
CNPq

jntrfico e Tecnológico -

CNPJJMF

33,654 331/0001-36

ENDEREÇO
SHIS Ql 1 ConjuntoB Blocos A, B. C e D. Edifício Santos Dumont, LagoSul
CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

71S05-001

DDDrTELEFONE

61 3211 9402

EA

CONTA CORRENTE BANCO AGÊNCIA IPRAÇADE
PAGAMENTO

NOME DO RESPONSÁVEL

Hernan Chaimovich Guralmk

CPF

271.059.266-68

CART. IÓRGÃO |
IDENTIDADE EXPEDIDOR
50812427 SSP/SP

ICARGO

Presidente

FUNÇÃO MATRICULA

ENDEREÇO
SHISQI1, ConjuntoB-Blocos/
Sul

VB,iCe D. Edifício Santos Dumont, Lago
CEP

71.605-001

i
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
PERÍODO DE EXECUÇÃOTITULO DO PROJETO

Programa de Pesquisa para o SUS; gestão compartilhada em
saúde- PPSUS,edição 2015

INICIO

15.02.2016

TERMINO

14.09.Z019

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Programa de Pesquisa para o Sistema Unioo de Saúde - SUS; gestão compartilhada em
saúde - PPSUS (Edição 2015) é uma ação do Ministério daSaúde (MS), que será implantada
no Estado de São Paulo, em parceria com o CNPq. com a FAPESP e com a Secretaria
Estadual de Saúde - SES-SP. Sob a responsabilidade do CONVENENTE. a seleção das
propostas dar-se-á de acordo com as seguintes etapas: 1 realização de oficinas para a
seleção das prioridades de pesquisa em saúde; 2. elaboração e publicação da Chamada
Pública e/ou edital pelas FAP; 3 submissão das propostas; 4. Enquadramento das propostas
pela Fundação e submissão ã avaliaçSo ad hoc; 5 análise pela Comissão de Especialista; 8.
aprovação final pelo Comitê Gestor; 7 acompanhamento e avaliação das pesquisas e 3-
análise do potencial e incentivo à incorporação dos resultados das pesquisas nos serviços e
sistemas de saúde. Avigência dos projetos aprovados será de 24 [vinte e quatro) meses. As
aç&es de acompanhamento/avaliação (ASA) dos projetos aprovados poderão ser executadas
por intermédio de visitas técnicas ãs FAPs e/ou aos Coordenadores de Projeto, participação
nos seminários técnicos (parcial e final) promovidos pelas FAPs. Aiém disso, as ações de
AíA serão reforçadas pelas agentes do Concedente, via observação dos dados registrados
nas diversas abas do Sistema SICONV pelo Convenente, os quais
execução do convênio/projetos.

devem retratar a

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
A atuação articulada entre os organismos federais e estaduais de fomento ao
desenvolvimento científico e tecnológico esta entre as prioridades fixadas pelo Ministério da
Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Saúde (MS). OPrograma supracitado
atende'as especificações dessa adiculação desejada pelo MCTI e pelo MS, pois envolve
parcerias no âmbito federal (MS e CNPq) e estadual (FAPESP e SES-SP). Aimplantação da
Programa PPSUS no estado de São Paulo busca apoiar financeiramente odesenvolvimento
de pesquisas que objetivam contribuir para a resolução dos problemas prioritários de saúde
da população brasileira, para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS), promover
a aproximação dos sistemas de saúde, ciência e tecnologia locais e a redução das
desigualdades regionais em ciência, tecnologia e inovação em saúde l

n

.^^
\

*<*££
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META ETAPA OU FASEj
ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FlSICOMETA
/FASE

DURAÇÃO

01

UNÜX TÕUANT.
Apoiar, mediante o aporte de recursos financeiros, projetos
de pesquisa selecionados através deeditais para Chamada
Pública de Propostas para o Programa Pesquisa parado
SUS. Gestão Compartilhada em Saúde do Estado de Sao
Paulo. Para tal, serão cumpridas as seguintes atividades:
lançar edital; selecionar propostas; contratar os projetos
aprovados; acompanhar e avaliar os projetos contratados
no âmbito da Programa PPSUS-2015.

de
1.1

1 2

1.3

1.4

Lançamento de Chamada
seleção das propostas
Pagamento da primeira parcela
de recursos dos projetos
aprovados
Pagamento da segunda
parcela de recursos dos
projetos aprovados _
Acompanhamento e avaliação
dos projetos aprovados

Chamada
pública

Projetos de
Pesquisa

Projetos de
Pesquisa

Semmãno

01

30

30

02

S. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

INICIO TERMINO

15 02.2016 14 09 2010

15.02 2015 01 07 2016

02 07 2016 31.122016

01 01 2017 14 09.2019

01.012017 14.09 20-19

NATUREZA DA DESPESA TOTAL GERAL CONCEDENTE PROPONENTE

CÓDIGO

333220

443220

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

CUSTEIO

CAPITAL

8.000-000,00

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 1,00)
CONCEDENTE-2010

META JAN FEV MAR ADR

• 1 2.000.0OD.OO

TOTAL 2.000.000,00

CONCEDENTE - 2016

META I JUL
01

AGO SET OUT

2.0Q0.Q0D.0D

TOTAL 2^000.000,00

•^

3.000.000.00
1.000.000,00

4.000.000,00

MAI

NOV

4 00O.QO0.OD

4.000.000,00

JUN

DEZ

r
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CNPq PLANO DETRABALHO 414

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 2016
META JAN FEV MAR ABR MAI JJN

01 2 000 OOD.OD

TOTAL 2.000,000.00 I
PROPONENTE {CONTRAPARTIDA) 2016
META JUL | AGO SET OUT NOV DEZ

01 | 2.000.000.00

TOTAL 2.0DO.ÜOOrOO

7. DECLARAÇÃO DO CONVENENTE
[Na qualidade de representante legal do CONVENENTE, declaro para fins de prova junto ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq para os efeitos e sob as penas da lei, que
nexísle qualquer debilo em mora ou situação de inadimplência como o tesouro nacional ou qualquer
jrgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impaça a transferência de recursos oriundos da
lotações consignadas no orçamenta da união, na lorma deste plano da trabalho. Declara, também, que a
-APESP conta com recursos para garantir a contrapartida financeira pactuada

LOCAL E DATA

dsé tíoldemberg
Presidente

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Pauto- FAPESP

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
[APROVADO

LOCAL E DATA

1%/0£LK£

<$$-%

"cr~
Hernan Chaimovich Gflralnik

Presidente

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico-CNPq
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