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UIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

1° ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA-TED N° 001/2021-
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DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. COD. DA UNID.
GESTORA:158155

2. COD. DA
GESTÃO::264
35

CNPJ: 10.877.412/0001-68 4. RAZÃO SOCIAL:
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande
do Norte

5. ENDEREÇO: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692

6. BAIRRO/DISTRITO:
Tirol

7. MUNICÍPIO:
NATAL

8. UF:
MT

9. CEP:
59015-300

10.
DDD
084

11. TELEFONE
4005-0768

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

12. CPF: 761.031.024-72 13. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Jose Arnobio de Araújo Filho

14. DDD 15. TELEFONE 16. EMAIL 17. CARGO

DADOS DAUNIDADE DESCENTRALIZADORA
18. COD. DA UNID.
GESTORA156677

19. COD. DA GESTÃO

156677

20.CNPJ :
33.004.540/0001-00

21. RAZÃO SOCIAL
Universidade Federal de
Rondonópolis

22. ENDEREÇO: Av. Dos Estudantes, 5055

23. BAIRRO/DISTRITO
Cidade Universitária

24.
MUNICÍPIO
RONDONOPO
LIS

25. UF: MT 26. CEP
70.736-900

27.
DDD
66

28. TELEFONE
3410-4000

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
29. CPF: 038.896.476.69 30. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA

31. DDD 066 32.
TELEFONE
3410-4006

33. EMAIL:analy@ufr.edu.br 34. CARGO: REITORA DA UFR

OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO
35. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO / OBJETO DA DESPESA): Transferência de conhecimento técnico em
relação ao Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)

36. OBJETIVO: Transferência de conhecimento técnico em relação ao Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP) para a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)

37. PÚBLICO ALVO: Equipe técnica da UFR

38. JUSTIFICATIVA
A execução do projeto permitirá às partes o desenvolvimento de cooperação técnica nas áreas de
tecnologia da informação e gestão pública, onde a PROPONENTE apoiará o processo de treinamento
e suporte à equipe técnica da UFR. e, para que esta, através de sua equipe técnica e utilizando sua
própria infraestrutura física possa fazer a implantação e a eventual customização do sistema para
atender às suas necessidades, de acordo com sua área de atuação.

mailto:analy@ufr.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

1° ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA-TED N° 001/2021-
UFR/IFRN

PRORROGAÇÃO EX OFFICIO DA VIGÊNCIA DO TED N° 001/2021-UFR/IFRN

39. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

Art. 1 Para atingir o objeto pactuado, as partes comprometem-se a disponibilizar as informações
necessárias para o bom andamento das atividades do projeto, bem como a cumprir as seguintes obrigações:

Art. 2 Compete à unidade descentralizadora:

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;
II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;
III - descentralizar os créditos orçamentários;
IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;
V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;
VI - aprovar as alterações no TED;
VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação
da execução do objeto, quando necessário;
VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade
Descentralizada;
IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a
instauração, quando cabível;
X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;
XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;
XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo
do atraso;
XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra
do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; e
XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo
de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio
eletrônico oficial.
XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no
prazo para tanto.
XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a
execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.

Art. 3 Compete a unidade descentralizada:
I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;
III - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;
IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;
V - aprovar as alterações no TED;
VI - encaminhar à Unidade Descentralizadora:
a) Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e
b) o Relatório final de Cumprimento do Objeto;

VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das
informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional;
VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do
TED, quando necessário;
IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade
Descentralizadora;
X- devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não
empenhados e os recursos financeiros não utilizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426,
de 16 de julho de 2020;
XI - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da
execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;
XII - disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no
prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;
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XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias
celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de restituição previstas na legislação específica; e
XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de
vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico
oficial.
XV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos
de controle e à unidade descentralizadora.

Art. 4 Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respectivo Plano
de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteração do objeto do objeto aprovado.

Paragrafo Unico. Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o
respectivo Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteração do objeto do objeto aprovado

Art. 5 Do acompanhamento e da apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto:

I A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto
nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo
normativo;

II Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a
unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos
responsáveis para fins de recomposição do erário público.

Art. 6 Da denúncia ou rescisão:
I Da denúncia:
a. Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a

unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos
responsáveis para fins de recomposição do erário público.

II Constituemmotivos para rescisão do presente TED:
a. o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
b. a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e
c. a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou
d. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

Paragráfo Único. Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes
comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da
Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

Art. 7 Da Publicação:

I O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de
prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio
eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme
disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

II As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de
Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.
Informar, nas contas anuais da entidade, os créditos executados por descentralização, aos órgãos de controle.

40. VIGÊNCIA

Constitui objeto do presente Aditivo a prorrogação ex officio do prazo de vigência do Termo de Execução
Descentralizada n° 001/2021-UFR/IFRN para até 31/12/2022 de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº
10.426, de 2020.
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

41. PROGRAMA DE TRABALHO 42. PLANO INTERNO 43. FONTE 44. NAT. DESPESA 45. VALOR (EM R$ 1,00)
: 170241 SUAPG0100N 8100000000 339039 84.700,00

46. TOTAL 84.700,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

47. META. 48. DESCRIÇÃO
49. PRAZO DE
CUMP.
(EM MESES)

50. FÍSICO 53. FINANCEIRO

51. UNID. 52. QUANT
54. N.
DA
PARC.

55. LIBER.
(MÊS)

56. VALOR (EM
R$ 1,00)

01 01/07/2022 01 01 01 ATÉ 31/12/2022 84.700,00

57. TOTAL 84.700,00
ASSINATURA

Unidade Descentralizadora:UFR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA JOSÉ ARNÓBIO DE ARAUJO FILHO
REITORA DA UFR REITOR IFRN
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