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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO PIBID 036/2010, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COORDENAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 
NÍVEL SUPERIOR E CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNIVATES UNIVATES, 
VISANDO O INCENTIVO À INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA. 

Tiet  CAN- 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, fundação pública, 
instituída por força do Decreto ri2  524, de 19 de maio de 1992, com base na Lei nr- 8.405, de 9 de 
janeiro de 1992, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica CNPJ/MF sob o n° 00.889.834/0001-08, com sede no Setor Bancário Norte Quadra 02 
Lote 06, Bloco L, em Brasília-DF denominada CONCEDENTE, neste ato representada pela 
Diretora de Formação de Professores da Educação Básica, a Prof' CARMEN MOREIRA DE 
CASTRO NEVES, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n° 3.634.089, expedida pelo 
IFP/R.I, inscrita no CPF/MF sob o o° 352.259.201-87, nomeada pela Portaria da Casa Civil da 
Presidência da República n" 1.258, de 12 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 13 subsequente, no uso das atribuições contidas no Regimento Interno aprovado pela 
Portaria n° 609 de 20 de maio de 2008, do Ministro de Estado da Educação, publicada no Diário 
Oficial da União de 21 subsequente e no Estatuto aprovado pelo Decreto n° 6.316, de 20 de 
dezembro de 2007, e na Portaria Capes n° 161, de 31 agosto de 2011, ubcda no Diário 
Oficial da União de 16 de setembro de 2011 e o Centro Universitário Unip

vate
li
s,
a 
 mantido pela Fundação Vale do taquari de Educação e Desenvolvimento Social — FUVATES, inscrita no 

CNRIIMF sob o n" 04
.008.342/0001-09 com sede na rua Avelino Tallini, 171, na cidade de Lajeado-RS, CEP 95.900-000, doravante denominada CONVENENTE, neste ato 

representados., respectivamente, pelo seu Vice-Reitor, Sr. Carlos Cândido da Silva Cyrne, 
portador da carteira de identidade n° 5037829727 SSP/RS e do CPF/MF n° 58657126087, 
residente e domiciliado na rua Antônio de Souza Neto. 663, na cidade de Lajeado-RS, CEP 
95.900-000, e pelo seu Presidente, Sr. Roque Danilo Bersch, portador cia carteira de identidade 
o° 1004063796 SSP/RS c do CPF/MF o' 02112558072, residente e domiciliado na rua Gustavo 
Wienandts, 1115, na cidade de Arroio do Meio-RS, CEP 95.940-000, sujeitando aos termos do 
Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007 e alterações posteriores, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2 

 507 , de 24 de novembro de 2011, da Lei n' 8.666, de 2! nho de 1993, da 
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, do Decreto nL)  93.872, de

de  
23
ju 

 de dezembro de 1986, da Lei IV 12.465, de 12 de agosto de 2011, da Lei n° 1 0 .5 2 0, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto ;V 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n== 5.504, de 5 de agosto de 2005, do 
Decreto n° 7.219, de 24 de junho de 2010, e em conformidade com o Processo if 23038

.004619/2010-41, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio PIJ3ID 
036/2010 mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA P R /Ni EIRA — DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da alínea 
--a" do item 1 da Cláusula 

Segunda — Das Obrigações dos Participes, e do Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta — Da 
Liberação dos Recursos, ambos nos termos da Cláusula Décima Oitava — Das Alterações, e 
alteração da Cláusula Décima Primeira — Da Prestação de Contas e Cláusula Décima 
Terceira — Da 'Vigência e da Prorrogação, do Convênio PIBID 036/2010, que passam a ter a seguinte redação: 

„..„7 



"CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 

L Constituem obrigações da CONCEDENTE: 

a) 	
transferir à CONVENENTE os recursos financeiros destinados a realização de 

despesas com custeio e capital previstos para a execução deste convênio, na forma 
estabelecida no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho; 

(..•) 

CLÁUSULA QUARTA — DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

(•) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O período de execução do Plano de Trabalho será de 12 
(doze) meses e a liberação dos recursos ocorrerá em duas parcelas. conforme disposto 
no Cronoerama de Desembolso que integra o Plano de Trabalho e guardará 
consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto. 

(...) 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A CONVENENTE estará sujeita anualmente a prestar contas da regular aplicação dos 
recursos recebidos. A prestação de contas parcial deverá ser realizada até o dia 31 de 
janeiro de cada ano. A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo 
de sessenta dias contados do término da vigência do convênio ou da conclusão da 
execução do objeto. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A prestação de contas parcial ou fina!, além dos 
documentos que forem solicitados pela CONCEDENTE, será composta do seguinte: 

1.0fício de Encaminhamento contendo número do processo, nome do 
projeto e período a que se refere a prestação de contas; 

II. Relatório do cumprimento do objeto; 

III.Declaração de realização dos objetivos e metas do convênio; 

IV.Comprovante de recolhimento (GRU) de restituição de recursos, quando houver; 

V.Extrato bancário do período explicitado no item 1; 

VI. Relação dos pagamentos efetuados; 

VII.Termo de compromisso por meio do qual a CONVENENTE obrigar-
se-á a manter os documentos relacionados ao Convênio pelo prazo de 20 (vinte) anos, 
contados da data em que foi aprovada a prestação de contas final. 

Relação de bens adquiridos se for o caso: 

IX.Reiação dos bolsistas beneficiados; 

X. Relação dos serviços prestados, quando for o caso, contendo nome, CPF 



ou CNPJ do fornecedor, bem como os valores pagos.; 

Xl. Termo de doação nos casos das instituições públicas e tenro de 
depósito nos casos das instituições filantrópicas, confessionais e particulares. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA -- A CONCEDENTE deverá registrar no Sistema de 
Gestão de Convênios — SICONV, ou em outro sistema de convênios que a Capes 
venha a adotar, o recebimento da prestação de contas. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Se, ao término do prazo estabelecido para prestação 
de contas finai, a CONVENENTE não prestar contas nem devolver os recursos na 
forma estabelecida neste instrumento, a CONCEDENTE registrará a inadimplência 
no SICONV ou em sistema adotado pela Capes por omissão do dever de prestar contas 
e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para 
fins de instauração da Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de 
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização 
solidária. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Caso a prestação de contas não seja aprovada, 
exauridas todas as providências cabíveis para a regularização da pendência ou 
reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização solidária, 
registrará o fato no SINCOV, ou em outro sistema de convênios que a Capes venha a 
adotar, e adotará as providências necessárias à instauração da Tornada de Contas 
Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de 
contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua Competência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A vigência deste Instrumento será contada a partir da data de sua assinatura até 31 de 
julho de 2013. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA — A vigência deste convênio poderá ser prorrogada, por 
solicitação da CONVENENTE, fundamentada em razões concretas que a justifiquem, 
formulada no período mínimo de 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência, 
desde que aceita pela CONCEDENTE e sem alteração do objeto pactuado. 

CLÁUSULA SEGUNDA — 

O valor do presente Termo 
ao valor da contrapartida da 
na forma de R$ 104.300,00 
da seguinte forma: 

DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Aditivo é de R$ 1 12.299,00. Deste total, R$ 1.122,99 corresponde 
CONVENENTE e R$ 111.176,01 ao repasse da CONCEDENTE, 
de custeio e R$ 7.999,00 de recursos de capital, que será executado 

1. Para o exercício corrente os recursos de capital destinados pela CONCEDENTE serão 
de R$ 7.999,00 consignados no Programa de Trabalho 044049, Natureza da Despesa 
445041 e Fonte de Recursos 012915412, confirme Nota de Empenho n° ,de 
201 9. 

11. As despesas de custeio, no que corresponde à CONCED.ENTE, encontram-se 
especificadas no Plano de Trabalho aprovado, que integra este instrumento, correrão em 
exercícios subsequentes e serão programadas na Dotação Orçamentária da Unidade 



CONCEDENTE. 
As transferências futuras ficam condicionadas à aprovação da 

referida programação e a indicação dos créditos e da Nota de Empenho para sua 
cobertura que será realizada em termo aditivo. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A CONVENENTE fará jus a cotas de bolsas concedidas Fa,,  conforme norma específica da CONCEDENTE, no valor total de R$ 1.072.260,00, que serão 
pagas diretamente aos beneficiários. Os recursos destinados ao pagamento de bolsas não 

	4) integram o presente convênio.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - No caso de utilização 
considerar-se-á 	 parcial dos recursos deste convênio, 

para todos os efeitos, a proporcionalidade da participação das partes para fins 
de restituição, por qualquer motivo, dos recursos à 

CONCEDENTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio PIBID 036/2010. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONCEDENTE 
providenciar, à sua conta: a publicação do extrato deste Aditivo 

que altera o valor e amplia a execução do objeto, no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 
(vinte) dias a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 

Os partícipes elegem o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente.  

E, por assim, estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos deste instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos representantes das 
partes e com as testemunhas abaixo nomeadas e identificadas. 

Brasília, 3 1  de 	
Iitt) 

de 2012. 

TESTEMUNHAS: 

CONaDENTE 
RoquO Da 	Berseh 	P.es,. - '2  

Carlos Caricie 

PresiatitiofilFunil.  Vaie de 	PhrtarkONN313.... TE Tequad de E.  ducÁa Da:~ (::entro 

I) 
Nome: 	 2)  
CPF 	 Nome: 

CPF: 
CI: 
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