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I 22 Of. de Res. cfc Pessoas Juridicas 
I Ficou arwsd-s c6?ia eicrofilsada 
I sob o n9 0'00i!5959 en 27/10/2020.

j

REQUERIMENTO DE RE61STR0

Ao llustrfesirrto Senior Oficial do Caftdrio do 2® OfTcio do Registro Civil e Casamento, 

Trtulos e Documentos e Pessoas Juridicas de Brasilia-Of.

jo$£ Francisco Gor^alvei Junior, nascido no Rto de Janeiro ~ RJ em 19/03/1972 , casado 

no regime de comunhSo parcial de bens, prolessor, inscrito no CPF: 024.060.437*70 e portador 

da Identidade RG n « 09B68945-8, residente e domidliado k SGCV lote 27/30 Bloco H apto. 406, 

na ddadede Brasilia-DF, representante legal da Associa;3o Alian^a Tropkal de Pesquisa da Agua 

(TWRA) com sede em SGCV lote 3, Bloco B, Apartamento 313, Guar3, Brasilia-DF, CEP: 7121S- 

630, vem requer de Vossa Senhoria que seja registrado em Pessoa Jurfdica, o Estatuto Social e a 

Ata de ConstKtii^So para que junto 4 (quatro) vias em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasilia, 21 de Outubro de 2020

rv ri i % q i *<1 h.*L • ’ .•*/'-

/.y c,* +.Ts iz
Jos4 Francisco Gonsalves Junior
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL FUNDACAO DE ASSOCIACAO

Ata da assembleia geral de funda^ab da Associa^ao Alian^a Tropical de Pesquisa 

da Agua (TWRA) realizada no dia 06 do mes de outubro do ano de 2020
Aos seis dias do mes de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), as 15 boras, 

em reumao virtual realizada pela plataforma Zoom, reuniram-se em assembleia geral de

funda^ao os senhores membros fundadores da Associa^ao Alian^a Tropical de Pesquisa 

da Agua (TWRA). Assumiu a presidency do trabalho, por aclamafao unamme, o senhor 
Lucas Monteiro Dildey, brasileiro, solteiro, advogado, CPF n ° 080.549.459-65, Cedula 

de Identidade RG n.° 9.915.592-2, residente e domiciliado aRua Aureliano Rocha Loures, 

cidade de Curitiba, Estado do Parana, convidando a mim, Jose Francisco
CPF

n.°173, na
Gonfalves Junior, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissao professor. 
n° 02406043770, Cedula de Identidade RG n.°09868945-8, residente e domiciliado a

SGCV Lote 27/30, Bloco H, apto 406, na cidade de Brasilia, no Distrito Federal, para

secretariar a sessao, o que aceitei.
A pedido do Presidente, li a ordem do dia, para a qua! fora convocada esta

assembleia geral de funda9ao e que tern o seguinte teor:
a) discussao e aprova9ao do projeto do Estatuto Social,
b) constitui9ao e funda9ao definitiva da sociedade;
c) elei9ao da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal;
d) outros assuntos relacionados com a constitui9ao e funda9ao da associa9ao 

Iniciando-se os trabalhos, por se tratar de uma assembleia realizada por meio
seriaremote, informou que os trabalhos estavam sendo gravados, e que esta 

disponibilizada para os denials membros atraves do site da TWRA (vvw\v. thetwra.org). 
Ato continue, informou sobre a necessidade de que os documentos referentes a esta 

assembleia deveriam ser assinados digitalmente, sugerindo a ado9ao da plataforma 

“docusign” para esta fmalidade, a qual foi aceita por aclama9ao unamme.
Para operacionahzar a assinatura destes documentos, foi necessano coletar os 

endere90s eletronicos (e-mails) de cada um dos presentes, os quais sao listados na tabela

a seguir:

1Fones (61) 3107-2989 / 3107-2986 / 999784041 
e-mail: hnmipr@unb.hr. & jlgjuiii<)rf<agmnilx<rm; h!!]v/.4alies cnpcl..l;.v'i4 150057348.30737

Pi

mailto:hnmipr@unb.hr
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Enderc^o eletronico

adnanamedeiroslma@gmail.com
Nome do Participante

Adnana Oliveira Medeiros
asreis.bio@gmail.com 

acarlos. zuffo@gmai 1. com 

betinaksuzuki@unirio.br

Andressa da Silva Reis

Antonio Carlos Zuffo

Betina Kozlowsky Suzuki
cbranco@unirio brChristina Wyss Castelo Branco
cristina.elsner@gmail.com

dmlsilva@uesc.br
Cristina Eisner de Faria

Daniela Mariano Lopes da Silva
soaemerson@gmail.com 

ethambarbosa@hotmai 1. com 

chaveshml@gmail. com

Emerson Carlos Soares e Silva

Jose Etham de Lucena Barbosa 

Henrique Marinho Leite Chaves
cocattayde@gmai 1 comJose Luiz Attayde
jovisi@yahoo.com brJose Vieira Silva
jmolozzi@gmail.comJoseline Molozzi

Jose Francisco Gonsalves Junior jfgjunior@gmail.com

karolserpa@hotmail.comKaroline Victor Serpa
larissacortelettibio@gmail.comLanssa Corteletti da Costa
lucas.dildey@gmail.comLucas Monteiro Dildey
msmoretti@gmail com 

manonetoborges@uol. com. br
Marcelo da Silva Moretti

Mario Neto Borges
maxscoari ze@gmai 1. comMatheus Maximilian Ratz Scoanze
mpetrucio@gmail.comMauricio Mello Petrucio
neves.mpl5@gmail.comMayara Pereira Neves 

Rafael a Silva de Faria rafaela.fariia@gmail.com

renanrezende30@gmail comRenan de Souza Rezende >
rpanosso@cb. ufm brRenata de Fatima Panosso •' •
martinsrt@gmail comRenato Tavares Martins
likitgb@yahoo.comVassiliki Terezinlia Galvao Boulomytis
yara moretto@gmail.comYara Moretto

r a
A

2Fones (61) 3107-2989 / 3107-2986 / 999784041 
e-mail: ilmnior@unh.br & ifujuniorraaninil.com;
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A lista supramencionada foi apresentada a assembleia, na qual cada membro 

identificou-se verbaJmente, ratificando que seu endere<?o eletromco estava correto e apto 

mail contendo os documentos para assinatura, a ser encaminhado aposa recepcionai o e- 
esta assembleia.

Feitas estas consideraf6es preliminares, passou-se a ordem do dia, na qual procedi 

a leitura do projeto do Estatuto Social, ao qual foi submetido a discussoes e votapao. 
sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Assim, segue em anexo o Estatuto Social 
aprovado, como parte inseparavel da presente ata, para todos os fins de direito, ficando, 

portaiito, defimtivamente constituida a associate.

Posteriormente,
Administrativa e do pnmeiro Conselho Fiscal, com a abertura do periodo para mscnfSo

r

Diretonaprocedeu-se, entao, a eleipao da pnmeira

das chapas, quando foram inscritas as seguintes chapas

elei^Ao da diretoria administrativa

Chapa 1
Jose Francisco Gonsalves JuniorPresidente
Yara MoreftoVice-Presidente
Marcelo da Silva Moretti
Vassiliki Terezinha Galvao Boulomytis

Diretor Financeiro

Secretario Geral

O presidente da Assembleia deu inicio a vota^ao aberta com chamada de cada 

dos participantes, os quais declararam publicamente seus votos. A Chapa 1 foi eleita por 

unanimidade.

urn

ELEICAO DO CONSELHO FISCAL

Chapa 1
Jose Vieira SilvaConselheiro Titular
Mauricio Mello PetmcioConselheiro Titular
Adnana Oliveira MedeirosConselheiro Titular
Emerson Carlos Soares e Silva 

- BetinaKozlpwsky Suzuki
Christina Wyss Castelo Branco

Conselheiro Suplente

Conselheiro Suplente ' v. /)

Conselheiro Suplente /1
IFones (61)3107-2989 / 3107-2986 / 999784041 

e-mail: .IjLmioiia unl^.br & lmiv//Umes.cnpq.br/l413005734830732 /

cy
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0 presidente da Assembleia deu inicio a vota^o aberta com chamada de cada 

dos participantes, os quais declararam publicamente seus votos. A chapa 1 foi eleita por 

unanimidade.

urn

Desta forma, a eleifao da primeira Diretona Admmistrativa e do pnmeiro 

Conselho Fiscal da TWRA chegou ao seguinte resultado:

Diretona Ad ministrati va

- Presidente: Jose Francisco Gonsalves Junior, nacionalidade brasileira, estado 

civil casado, profissao professor, CPF n 0 024 060.437-70, Cedula de Identidade RG n 

09868945-8, residente e domiciliado a SGCV lote 27/30 Bloco H apto. 406, na cidade de 

Brasilia, Distrito Federal
- Vice-Presidente: Yara Moretto, nacionalidade Brasileira, estado civil 

Divorciada, profissao professora universitaria, CPF n.° 027.441.819-35, Cedula de 

Identidade RG n° 6605418-7, residente e domiciliado a Rua Gonzaguinha, 3001, Parque 

Monaco, na cidade de Palotina, Estado do Parana.
- Diretor Financeiro: Marcelo da Silva Moretti, nacionalidade brasileira, estado 

civil casado, profissao professor, CPF n 0 045 864.266-59, Cedula de Identidade RG n 

MG-7.905.989 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Pernambuco, n.° 147, apto 501, 

na cidade de Vila Velha, Estado do Espirito Santo.
- Secretdho Gerai. Vassiliki Terezinha Galvao Boulomytis, nacionalidade 

brasileira, casada, engenheira civil, CPF 201.886 868-35, Cedula de Identidade RG n 

22.384.377-5 SSP-SP, Avemda Alagoas 216 Indaia, na cidade de Caraguatatuba, Estado 

do Sao Paulo.

Conselho Fiscal
- Conselheiro Titular. Mauricio Mello Petrucio, nacionalidade brasileiro, estado 

civil casado, profissao biologo, CPF n.°. 024.246.837-35, Cedula de Identidade RG n 

6605014, residente e domiciliadb a Rua Joao Pio Duarte Silva n ° 1450 apto 841, na 

cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina.
- Conselheiro Titular Adriana Oliveira Medeiros, nacionalidade brasileira, estado 

civil solteira, profissao professora, CPF m° 036.179,116-09, Cedula de Identidade RG n ° 
8287295, residente e domiciliado a Rua SentaPua, n° 149/301, bairro Ondina, na cidade 

de Salvador, Estado da Bahia /ft
Fones (61) 3107-2989 / 3107-2986 / 999784041 

e-mail: jljunion'u.'.unb-br & jigjluiiuiMamail.cmn; hUp./.;1:iUes.cnpc).bi'/141 5()05734_83U73_l
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- Conselheiro Titular. Jose Vieira Silva, nacionalidade brasileiro, natural de Pedra 

Branca-CE, estado civil casado, profissao professor universitario, CPF n 0 330.598 373- 

68, Cedula de Identidade RG n0 2003010483018, residente e domiciliado a Rua Durval 

Guimaraes, n ° 1158, apto 1158, na cidade Maceio, Estado de Alagoas.

- Conselheiro Suplente: Betina Kozlowsky Suzuki, nacionalidade brasileira, 

natural do Rio de Janeiro-RJ, estado civil casada, profissao biologa, CPF n 0 014 500 087- 

71, Cedula de Identidade RG n 0 09416084-3 IFP, residente e domiciliado a Rua Flavio 

Carvalho n.° 121 na cidade do Rjo de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

- Conselheiro Suplente: Emerson Carlos Soares e Silva, nacionalidade Brasileira, 

casado, profissao professor universitario, CPF n°. 887.117.574-34, Cedula de Identidade 

RG: 4450859-SSP/PE, domiciliado a Avemda Gunther Frans de Oliveira, n 11 1 !-A. 

Residencial Angra de Ipioca, na cidade de Maceio, Estado de Alagoas

- Conselheiro Suplente: Chnstina Wyss Castelo Branco, nacionalidade brasileira, 

estado civil casada, profissao Biologa, CPFn°. 923.824.957-15, Cedula de Identidade RG 

n° 03821620-6 Detran-RJ, residente e domiciliado a Rua Professor Abelaido Lobo n.° 74 

apto. 202, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

Aos membros eleitos da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal, foi-lhes 

concedida imediata posse para as suas fum^oes e atribui^oes, imciando-se nesta data. O 

Presidente eleito, no exercicio de sua atribui^ao estatutaria, assumiu a presidencia dos 

trabalhos desta assembleia a partir deste momento, autorizando que a finaliza^ao da 

assembleia de funda9§o ficasse a cargo do presidente eleito especificamentc para este

Apos, passou-se para demais assuntos relacionados a constituifao e fundafao da 

associa^ao, ficando hvre a palavra para quern desejasse usa-la

O associado fundador Lucas Monteiro Dildey pediu a palavra, intormando que, 

sede definida para o municipio de Brasilia, no Distrito Federal, sen a 

necessario tambem definir urn enderepo para fins de obtenpao do registro do CNPJ, para

1

ato.

mesmo com a

recebimento de correspondencias e outros documentos congeneres. O presidente da
lote 3, BlocoTWRA informou que a TWRA funcionara no seguinte enderepo: S; 

B, Apartamento 313, Guara, Brasilia-DF, CEP: 71215-630 ^
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associados fundadores, pelo presidente da TWRA, aFoi colocado para os
proposta de valores de Anuidade para os associados, onde os Associados Fundadores

Associados Institutionais pagariam R$ 600,00, os Associadospaganam R$ 120,00, os 
Individuals Profissionais e Correspondentes paganam R$ 120,00 e Pos-Graduandos de

P6s-Doutorado com ate 5 anos apos o termino do doutoradoMestrado, doutorado e
r$ 60,00. Esta proposta foi aprovada por unammidade dos associadospaganam

presentes.
Inexistindo denials manifestai^oes, o Presidente ordenou a suspensao da sessao 

para a lavratura da presente ata, a qual foi lida apos a reabertura da sessao e aprovada, por 

unammidade, por todos os demais presentes, os quais passaram a ser 

associados fundadores da TWRA, subscrevendo este instrumento.

considerados

Brasilia, 06 de outubro de 2020

AssinaturaMembro Fundador / Dados Pessoais
1. Adriana Oliveira Medeiros 

CPF: 036.179.116-09,
nacionalidade brasiteira, naturalidade Barao de 
Coais-MG, data de nascimento 03/05/1976, 
estado civil solteira, protissao prolessora 
uruversitaria, Cedula de Identidade RG n 
03617911609, residente e domiciliado a Rua 
Sent a Pua, n° 149/301, Ondina, na Cidade de 
Salvador, Estado da Bahia.____________ ____

2. Andressa da Silva Reis 
CPF: 317.137.658-02,
nacionalidade brasileira, naturalidade de Sao 
Paulo-SP, data de nascimento 06/03/1984, 
estado civil Solteira, profissao bidloga, cedula 
de identidade RG n.°: -33.492.392-X, residente 
e domiciliado ^ Rua Amelia 1 artuee Nasser, n.

cidade de Vitoria, Estado do

DocuSi0nc<J by
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,------DocuSigncd by:
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625, apto 302 na 
Espirito Santo.

3. Antonio Carlos Zuffo
CPF: 027.934 388-47,
nacionalidade brasileira, naturalidade de 

data de nascimento
'DocuSignod by:

Pirassununga-SP,
22/06/1963, estado civil divorciado, protissao 
professor universitario, Cedula de Identidade 
RG n.° 13.56f .4 13-2, residente e domiciliado a 
Rua Dr. Carlos Guimaracs, n ° 165, Apto 72, 

cidade de Campinas, F.slado de Silo Paulo

6
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4. Bctina Kozlowslcy Suzuki 
CPF: 014.500.087-71,
nacionalidade brasilcira, naluralidade do Rio dc 
Janeiro-RJ, data de 'iiascimcnto 04/10/1973, 
estado civil casada em regime de comunhao 
parcial de bens, profissao bibloga, Cbdula de 
Idenlidade RG n.° 094160843 IFF, residente e 
domiciliado ^ Rua Flavio Carvalho n.° 121 na 
cidade do Rio dc Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro_______________________

5. Christina Wyss Castclo Branco
CPF: 923.824.957-15,
nacionalidade brasileira, naluralidade do Rio de 
Janeiro-RJ, data de nascimenlo 03/08/1957, 
estado civil casada em comunhao parcial de 
bens, profissSo bibloga, Cedula de Idenlidade 
RG n.° 03821620-6 Detran-RJ, residente e 
domiciliado a Rua Professor Abelardo Lobo n 0 
74 apto. 202, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro._______________ __

6. Cristina Eisner de Fana 
CPF: 804.406.811-20,-;
nacionalidade brasileira, naluralidade de 
Brasilia-DF, data de nascimento 18/01/1977, 
estado civil casada cm regime de uni5o estavel, 
profissao cientisla politica, Cedula de 
Idenlidade RG n.° 1705391 SSPDF, residente e 
domiciliado d SQSW 305 Bloco 1 Apt 405, 
Sudoeste, na cidade de Brasilia, Distrito 
Federal __________ ■ _______________

7. Daniela Mariano Lopes da Silva
CPF: 174.100.008-48,
nacionalidade brasilcira, naluralidade Santos- 
SP, data de nascimento 26/10/1975 estado civil 
e regime UniSo Estavel, profissao professora, 
Cbdula dc Idenlidade RG n.<>.2002210l95 
residente e domiciliado & Rua Dina Goes, n° 
332 apto 302., na cidade dc llheus, Estado da 
Bahia_____________ _____________________

8. Emerson Carlos Soares e Silva 
CPF: 887.117.574-34^
nacionalidade brasileira, naluralidade dc 
Arcoverdc-PE, data de nascimento 11/07/1975, 
estado civil casado em regime parcial dc bens, 
professor universitdrio, RG: 4450859-SSP/PE, 
domiciliado a Avcnida Gunther Frans dc 
Oliveira, n. llll-A, Rcsidcncial Angra de 
Ipioca, CEP: 57039-700^abei6, Estado do 

____ AJagoas________________________________
9. Jos6 Etham de Luccna Barbosa

CPF: 601.666 494-49,
Nacionalidade brasileira, naluralidade de 
Patos-PB, data de nascimenlo: 06/02/1968, 
estado civil casado em regime comunhao 
parcial de bens, profussSo_ professor, Cedula dc 
Idenlidade RG n.0 ff80567, residente e 
domiciliado a Rua: Josias Lopes Braga n.° 254,. 
na cidade Joao Pessoa, Estado da Paraiba.
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10. Henrique Marinho l.eite Chaves 
CPF: 289.390.261-87,
nacionalidade brasileira, naHualidade de Joao 
Pessoa-PB, data de aascimenlo 03/03/1959, 
estado civil e regime casado em regime parciul 
de bens, profissao engenheiro agronomo, 
Cedula de Identidade KG n.° 5819/CRLiA-DF, 
residente e domiciliado a SQN 206 Bloco F, 
Apto. 301, na cidade de Brasilia, Distnlo 
Federal.________ _____________________

11. Jose Luiz de Attayde 
CPF: 031.303.267-07,
nacionalidade brasileira, naturalidade de Rio de 
Janeiro-RJ, data de nascimento 09/01/1972, 
casado ern regime de comunhao parcial de 
bens, profissao professor universitario, Cbdula 
de Identidade RG n.° 092667104 IFPRJ, 
residente e domiciliado a Rua Antonio 
Madruga, n° 1982, na cidade de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte.___________________

12. Jose Vieira Silva 
CPF: 330.598.373-68,
nacionalidade brasileira, naturalidade de Pedra 
Branca-CE; data dc nascimento: 18/11/1969, 
estado civil casado em regime parcial de bens; 
profissao professor universitario, Cedula de 
Identidade RG n.° 2003010483018, residente e 
domiciliado a Rua Durval Guimaraes, n. 1158, 
apto 107, na cidade Maceio, Estado de Alagoas.

13. Joscline Molozzi 
CPF: 724.443.470-72,
nacionalidade brasileira, naturalidade de 
Erechim-RS, data de nascimento: 27/07/1971, 
estado civil e regime casada, em regime de 
separagao de bens, protissao professora, Cedula 
de Identidade RG n.° 5050946192 SSP/RS, 
residente e domiciliado a Anialdo Albuquerque 
no 501 apto 803, na cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraiba________________

14. Jose Francisco Gonsalves Junior 
CPF: 024.060.437-70,
nacionalidade brasileira, naturalidade do Rio de 
Janeiro-RJ, data de nascimento 19/03/1972, 
estado civil casado em regime de comunhao 
parcial de bens, profissao professor, Cedula de 
Identidade RG n ° 09868945-8, residente e 
domiciliado ^ SGCV lote 21/30 Bloco H apto. 
406, na cidade de Brasilia, Distrito Federal.

15. (Caroline Victor Serpa
CPF: 148.036.387-13'"
nacionalidade brajsifeira, naturalidade de 
Serrana-ES, data 'dc nascimento 14/03/1993, 
estado civil solteira, Biologa, Cedula de 
Identidade • RG n.-,.,3052455,• residente. e 
domiciliado a .Rua Felix clc AzeVedo n° 90 
cidade de Vila Velha] Estado do Espinto Santo.
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16. Larissa Corteletti d;i Cosla 

CPF: 128.712.277-99,
nacionalidade brasileira, naturalidade dc 
Vitona-ES, data de nascimento 01/10/1987, 
estado civil e regime casada, separapao de bens, 
profissSo biologa, 'Cedula de Identidade RG 
n.o1410749, residente e domiciliado a Rodovia 
do Sol, Condominio Residencial Vera Cruz, 
apto 1804C, n.° 3420, Bairro Praia de Itapanca, 

cidade de Vila Velha, Estado do Esptrito

DocuSigned by:

B9?8A4Lt0BCC4D8

na
Santo.

17. Lucas Monteiro Dildey 
CPF: 080.549.459-65,
nacionalidade brasileira, naturalidade Curitiba- 
PR, data dc nascimento 21/04/1994, solteiro, 
profissao advogado, Cedula dc Identidade RG 
n.° 9.915.592-2, residente e domiciliado a Rua 
Aureliano Rocha Loures, n.° 173, na cidade de 
Curitiba, Estado do Parana. ______________

18. Marcelo da Silva Moretti 
CPF: 045.864.266-59,
nacionalidade brasileira, naturalidade de Ouro 
Braneo-MG, data de nascimento 04/05/1981 
estado civil casadd em comunhao parcial de 
liens, profissao professor, Cddula de Identidade 
RG n ° MG-7 905.989 SSP/MG, residente e 
domiciliado a Rua Pernambuco. n.° 147, apto 
501, na cidade de Vila Velha, Estado Espirito 
Santo._______ __________________________

19. Mario Neto Borges 
CPF: 257 786 506-63, 
nacionalidade 
Sacramento-MG, - data 
29/03/1955, estado civil casado em regime de 
comunhao universal de bens, prohssSo 
engenheiro civil, Cedula de Identidade RG n.° 
M384214 SSPMG, residente e domiciliado a 
Rua Montevideo, n.° 402, Apto. 202, Sion, na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas

.------DocuSigned by.
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Gerais.
20. Matheus Maximilian Ratz Scoanze

CPF: 083.039.939-92,
nacionalidade brasileira, naturalidade de 
Maringa-PR, data de nascimento 12/06/1992, 
estado civil solteiro, profiss5o biologo, Cedula 
dc Identidade RG n.° 96620446 SSPPR, 
residente e domiciliado a Rua S3o Pedro, no. 
368 - Zona 7, na cidade de Manng/i, Estado do 
Parana. 
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21. Mauricio Mello Petrucio 
CPF 024.246.837-35,
nacionalidadc brasileira, naturalidade do Rio de 
Janeiro-RJ, dala de nascimenlo 14/02/1973, 
estado civil casacio em regime de comunhao 
parcial de bens, profiss§o bidlogo, Cedula dc 
Identidade RG n.‘’.6605014, residcnte e 
domiciliado a Rua Joao Pio Duarte Silva n.0 
1450 aplo 841, na cidade de Flonanopolis, 
Estado de Santa Catarina__________________

22. Mayara Pereira Neves 
CPF: 065 776 499-01,
nacionalidade brasileira, naturalidade de
Ubirata-PR, data de nascimento 30/10/1990, 
estado civil casada cm regime de comunhao 
parcial de bens, profissao biologa, C6dula de 
Identidade RG n.°l 1.065.546-0, residente e 
domiciliado a Rua Carlos Bartolomeu Cancelli, 
n.° 993 (B6 Ap403), na cidade de Cascavel, 
Estado de Parana.___________________

23. Rafaela Silva de Faria 
CPF: 387.397.268-94,
nacionalidade brasileira, naturalidade de
Pirassununga-SP,
29/05/1992, estado civil solteira, profissao 
engenheira florestal, Cedula de Identidade RG 
n.° 2620547 SSP/DF, residente e domiciliado a 
QRSW 04, Lole 1 Centro Comcrcial Silco II, 
Apto. 105, Sudoeste, na cidade dc Brasilia, 
Distrito Federal.________ ________________

24. Renan de Souza Rczende 
CPF: 065.794.326-67,
nacionalidade _• brasileira, naturalidade de
Timoteo-MG, data de nascimento 22/06/1985, 
estado civil e regime: Casado, prolissao: 
professor umversiUino, Cddula dc Identidade 
RG n ° 13856573, residente e domiciliado a 
Rua Floriandpolis, Bairro Jardnn Italia, n." 
442D, na cidade de Chapeco, Estado de Santa 
Catarina.______________ _

25. Renata de Fatima Panosso
CPF: 122.432 148-06, 
nacionalidade brasileira,
Jaboticabal-SP,
09/10/1968, estado civil casada em regime de 
comunhao parcial de bens, profissao Bibloga, 
professora universitaria, Cedula de Identidade
RG n.° 18694953 SSP-SP, residente e 
domiciliado a Rua Antonio Madruga, n 0 1982. 

cidade de Natal, Estado do Rio Grande do"
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26. Renato Tavares Manins
CPF: 013.925.716-00,
nacionalidadc brasileira, nuturalidade Juiz de 
Fora-MG, data de nascimento 15/03/1984, 
estado civil casado em regime de comunhao 
parcial de bens, profissao Bidlogo, Cddula de 
Identidade RG n 0 MG-11.976.390, residente e 
domiciliado a Run Sete quedas, n.° 230-B, na 
cidade dc Manaus, Hstado de Amazonas______ _

27. Vassiliki Terezinlia Galvao Boulomytis
CPF: 201.886.868-35,
nacionalidadc brasileira, naturalidade dc Sao 
Jose dos Campos-SP, data de nascimento 
10/03/1974, estado civil casada em regime de 
comunhao universal de bens, profissao 
engenheira civil, Cedula de Identidade RG n. 
22.384.377-5 SSP-SP. Avenida Alagoas 216 
Indaia, Caraguatatuba, Fstado de Sao Paulo 

28 Yara Morelto
CPF: 027.441.819-35, 
nacionalidadc brasileira,
Paranacity-PR, data de nascimento 26/12/1978, 
estado civil divorciada. profisstlo professora 
universil&ria, Cedula de Identidade RG n.0 
6605418-7, residente e domiciliado a Rua 
Gonzaguinha, 3001, Parque Monaco, Palotina, 
Estado do Parana.________________________
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Envelope de ongem:
Pagina do documento: 11 
Certificar paginas: 10 
Assinatura guiada: Ativada 
Selo do ID do envelope: Ativada
Fuso horario: (UTC-08:00) Hora do Paclfico (EUA e Canada)

bstado Concluido

Assinaturas: 28 
Inidais: 0

Autor do envelope:
Jose Francisco Goncalves Jr 
SGCV
Lote 27 (St Garagens e Conces de Veiculos), sn,
Bloco H apto. 406
Brasilia. BR-DF 71215770
jfgjunior@gmail.com
Enderego IP 189 6 123.29

Controlo de registos
Estado: Original Local DocuSignThular Jose Francisco Goncalves J( 

jfgjunior@gmail.com12/10/2020 09:39:39

Carimbo de data/hora
Enviado; 12/10/2020 09:58:31 
Visualizado: 12/10/2020 10.20.52 
Assinado: 12/10/2020 10:28:19

Eventos do signatario
Adriana Oliveira Medeiros
adrianamedeiroslma@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, AutenticagSo de conta
(Nenhuma)

Assinatura
^---- DocuSta-vM Dy:

10ECB«IS»flCf4K>

AdogSo de assinatura: Assinatura desenhada no 
dispositive

Utilizaro enderego IP: 179 181 11 155

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos: 
Aceite: 12/10/2020 10:20:52 
ID: a835bf0b-9073-42cf-b627-5db9fa01204c

Enviado: 12/10/2020 09:58:31 
Visualizado: 12/10/2020 10:11:37 
Assinado: 12/10/2020 10:12:36

OocuSifl'*! Dy-Andressa da Silva Reis 
asreis.bio@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta - 
(Nenhuma)

GMfEF5CBm6«F.

Adogao de assinatura: Estilo pr6-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 177.104.224.37

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos: 
Aceite: 12/10/2020 10:11:37 
ID: 5abca9c4-883c-4e56-8fe6-e9d0fc089ea1

Enviado: 12/10/2020 09:58:32 
Visualizado: 12/10/2020 13:00:37 
Assinado: 12/10/2020 13:01:25

■Docuilflfwd by.Antonio Carlos Zuffo 
acar!os.zuffo@gmail com
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

>5
O'n.srjAiASMa

AdogSo de assinatura: Estilo pr6-selecionado 
Utilizaro enderego IP: 201.82.32.147

Aviso legal de registos e assinaturas eletrdnlcos: 
Aceite: 12/10/2020 13:00:37 
ID: aa1ddf74-fcb5-4a88-9fbe-47c2dbbdf398

^----OxuBIgwf byv . _ * ^

^—t^>iiCi:c«TF«co

Enviado 12/10/2020 09'58 32 
Visualizado: 12/10/2020 10.58.15 
Assinado 12/10/2020 12.09 18

Betina Kozlowsky Suzuki
be1inaksuzuki@unirio.br _ .
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma) V .

Adogao-de assinatura: Estilo pre^selecionado 
Utilizar o enderego IP: 83.252.17.194

mailto:jfgjunior@gmail.com
mailto:jfgjunior@gmail.com
mailto:adrianamedeiroslma@gmail.com
mailto:asreis.bio@gmail.com
mailto:be1inaksuzuki@unirio.br


Sglna? 6 d°U “ ^ °confer*

2 6 JAN. 2021
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-----------1r-

I 2Q Of. de Re?. »k Pessoas Juridicas 
! Ficcu sr^ivada c6pia aicrofilsada i
I sab o n° OOOU5859 era 27/10/2020. I
i —j

Aviso legal de registos c assinaturas eletronicos:
Aceite: 12/10/2020 10:58:15
ID: 2f09cc92-fd1a 4f59-9d46-d4a1234d3056

— . - T/-* • - T&t&K'-r •

_______ , .i.^.^_._9®r!n?bo de data/hora
.rr «y( ' —• ‘-vji* " ’ • <t*^*>Mf ***f1 -■f

----- DotuSigrted Dy

^------Z0ej5FJ09eOMA9.

Enviado: 12/10/2020 09:58:32 
Visualizado: 12/10/2020 12:35:09 
Assinado: 12/10/2020 12 36 02

Christina Wyss Castelo Branco 
cbranco@unirio.br
Nivel de seguranga: E-mail, AutenticapSo de conta 
(Nenhuma)

AdopSo de assinatura: Estilo pr6-selecionado 
Utllizar o enderepo IP: 189.122.130.169

Aviso legal de registos e asslnaturas eletronicos:
Aceite: 12/10/2020 12:35:09
ID: ede46181 -8857-4298 8285-b4320da88424

DocuS^nwd by

(yx’kv.jx. fittur It f
^------4CM08052rA9D<C3

Enviado. 12/10/2020 09 58.32 
Visualizado 14/10/2020 08 10 19 
Assinado: 14/10/2020 08:19:59

Cristina Eisner de Faria
cristina .elsner@gmail.com
Nivel de seguranpa: E-mail, Autenticapao de conta
(Nenhuma)

am

AdopSo de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utllizar o enderepo IP 177.96.218 235

Aviso legal de registos e asslnaturas eletronicos:
Aceite: 14/10/2020 08:10:19 
ID: e9440dca-b4c5433f-840b-1133bfa67cb7

s----- DocuS^gned by

^------A1 FA 1 ABC I A38*A 1

Enviado: 12/10/2020 09:58:33 
Visualizado: 12/10/2020 11:19:34 
Assinado. 12/10/2020 11.36.32

Daniela Mariano Lopes da Silva 
dmlsilva@uesc.br
Nivel de seguranpa: E-mail, Autenticapao de conta 
(Nenhuma)

Adopao de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utllizar o enderepo IP: 138.117.178.216

Aviso legal de registos e asslnaturas eletronicos: 
Aceite: 12/10/2020 11:19:34 
ID: 3348b95c-6c60-4bdc-8686-725c3149add1

Enviado: 12/10/2020 09:58:33 
Visualizado: 12/10/2020 10:20:45 
Assinado. 12/10/2020 10.21 32

/------0ocu3lgp*d byEmerson Carlos Soares e Silva 
soaemerson@gmail.com
Nivel de seguranpa: E-mail, Autenticapao de conta 
(Nenhuma)

Adopao de assinatura: Assinatura desenhada no 
dispositive
Utilizaro enderepo IP: 45.177.233.56 
Assinado atraves de dispositivo mdvel

Aviso legal dc registos e asslnaturas eletronicos:
Aceite: 12/10/2020 10:20:45 
ID:aba21694-f2cd-4a90-8c72-bbea007feaf7

Enviado: 12/10/2020 0958:33 
Visualizado: 13/10/2020 09:47:32 
Assinado: 13/10/2020 09:48:36

,------DocuSlynw) by:

'------CFSI5C5AD061M0A

Henrique Marinho Leite Chaves 
chaveshml@gmail.com
Nivel de seguranpa: E-mail, Autenticapao de conta 
(Nenhuma)

A't.^ZnXs-

Adopao de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utilizar o enderepo IP: 170.78 2.236 
Assinado atraves de dispositivo mdvel

f. t
Aviso legal de registos e asslnaturas eletrdnicos:

Aceite. 13/10/2020 09.47:32
ID. 9aada280 c94MO43-9fb2-52e03d6f33aa

r

V. i '

mailto:cbranco@unirio.br
mailto:elsner@gmail.com
mailto:dmlsilva@uesc.br
mailto:soaemerson@gmail.com
mailto:chaveshml@gmail.com


- C E RT I D AO .
Certifico e dou f6 que •sta c6pte confoi 
original, registrado neat* Carttrfo, 9 
como CertidSo de Intelro Teor.

2 6 JAN. 2021
"5rt5rtodoyOfidod8 Reglstro CM,



------------- 1i------------

! 2Q Of, Res, de Pesso«s Jurxdicas I 
1 Ficou ar-iuivada c6pia uiicrofilsada I
I sob o r9 000115859 em 27/10/2020. »

j
.V • • - iEventos do signat£rio

Jos4 Elham de Lucena Barbosa 
elhambarbosa@ho1mail.com

Nivel de seguran<pa: E-mail, AutenticagSo de coma 
(Nenhuma)

Assinatura Carimbo de data/hora_
Enviado: 12/10/2020 09:58:33 
Visualizado: 12/10/2020 10:25:16 
Assinado: 12/10/2020 10:25:54

s----- OocuSigr»<J by:

Jcse Jjl Immul
UfM3EWM14C0.

Adop5o de assinalura: Estilo pre-selecionado 
Utilizar o endere^o IP: 177.37 173.238

Aviso legal de registos e assinaturas eletrdnicos:
Acerte. 12/10/2020 10:25:16
ID: eb122c80-4dc3-48b7-b281-9f4781762054

Oocirtlgned by: Enviado' 12/10r2020 09:58 33 
Visualizado. 12/10/2020 10:29 06 
Assinado: 12/10/2020 10:33:51

Jose Francisco Gongatves Junior 
jfjunior@unb.br

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

C / ’

S6C3FFB8DCA84&0 -

AdogSo de assinatura: Imagem de assinatura 
carregada ,
Utilizar o enderego IP: 189.6 123.29

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos: 
Aceite: 12/10/2020 10:29:06 
ID: ef76e121-d3ed-4a58-b20f-b157d106a17c

QocuSigrnd by Enviado. 12/10/2020 09 58 37 
Visualizado 13/10/2020 07:43:07 
Assinado: 13/10/2020 07:44:17

Jose Luiz Attayde 
cocattayde@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, AutenticagSo de conta 
(Nenhuma)

ElEA$C7rocW*7E ..

AdogSo de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 177.207.42.165

Aviso legal do registos e assinaturas eletrdnicos: 
Aceite: 13/10/2020 07:43:07 
ID: bb299a2a-edcd-4f3d-8db2-d6db3bd2l376

,------OocoSlonM by

Î
------IBEBSHA0M7.5O

Enviado: 12/10/2020 09:58.34 
Visualizado 12/10/2020 14 06 43 
Assinado: 12/10/2020 14:08:45

Jose Vieira Silva 
jovisi@yahoo,corn.br
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

AdogSo de assinatura: Imagem de assinatura 
carregada
Utilizar o enderego IP: 187.65,76.99

Aviso legal de registos e assinaturas elotrdnicos:
Aceite: 12/10/2020 14:06:43
ID: 48e2cdd1-3012-408e-b079-b5595eb7c818

Enviado: 12/10/2020 09.58 37 
Visualizado: 12/10/2020 10 05:18 
Assinado: 12/10/2020 10:05 40

^—OocuSigned by

>------iru;7ECC3C»<W .

Joseline Molozzi 
jmolozzi@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

i

AdogSo de assinatura: Estilo pr6-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 187.183.197.249

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos: 
Aceite: 12/10/2020 10:05:18 
ID: bf904491-802b-4e7d-bede-7e06a06c7923

'.j ^ •

v<

"t t.

- f.

• »V

mailto:elhambarbosa@ho1mail.com
mailto:jfjunior@unb.br
mailto:cocattayde@gmail.com
mailto:jmolozzi@gmail.com


Certifico edouSERT,D^° 
original, re^istSdo V8!* cSp,a confer®

COTn° ^™To'Z*?nt™XZa^
2 6 JAN. 2021

^CartSrio do 2»CXido de Regisw CM,
OtiCTpw*»*P»W0>» Juridical d«



»
'1

i 22 Qf< Je Res. fe F'essoaa -Juridic-as 
I Ficou arwivsd-s coPi-a sicrofilp.sda 
I sob o n2 0001if»S59 erc 27/10/2020.
L..

Carimbo de data/horaEventos do signat^rio
Karoline Victor Serpa 
karolserpa@hotmail.com
Nivel de segurantja: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

Assinatura
x------Docu5n)nr<3 D*9r
'------ MH2C6K<9AD««5

Enviado: 12/10/2020 09:58:34 
Visualizado: 12/10/2020 11:46:29 
Assinado: 12/10/2020 12:06:05

Adog§o de assinatura: Assinatura desenhada no 
dispositive
Utilizer o enderego IP 177 206 32 106 
Assinado atravfes de dispositive mbvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletrbnicos: 
Aceite: 12/10/2020 11:46:29 
ID: 5c41 ef3e-828c-44fe-a889-54 d41 a80831

Enviado 12/10/2020 09 5R 3-1
visualizado: 12/10/2020 09:59:09 
Assinado: 12/10/2020 09:59:57

Larissa Corleletti da Costa
larissacortelet1ibio@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, Airtenticagao de conta
(Nenhuma)

,------OocuS-^rril

[Jsdddk do.
'•------B»re»<EM8CC40«.

AdogSo de assinatura: Imagem de assinatura 
carregada
Utilizer o enderego IP: 177.154.162.85 
Assinado atravbs de dispositive mbvel

Aviso legal de registos o assinaturas cietrbnlcos: 
Nao disponivel atraves do DocuSign

Enviado: 12/10/2020 09:58:34 
Visualizado: 12/10/2020 10:20:20 
Assinado 12/10/2020 10 20 28

'OocuSHjo*!! by.Lucas Monteiro Dildey
lucas.dildey@gmail.com
UFPR
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma) •

^------B'3M7mOM4iD

AdogSo de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utilizaro enderego IP: 177 96.30.232

Aviso legal de registos e assinaturas eletrbnicos: 
Aceite: 04/10/2020 05:34:12 
ID: 999e7bde-7a1d-4f6d-945d-83590dce3ac0

Enviado- 12/10/2020 09 58 34 
Visualizado: 12/10/2020 10:15:43 
Assinado: 12/10/2020 10:18:36

OocuSl}p*fl by.Marcelo S. Moretti
msmoretti@gmail.com
Professor
Universidade Vila Velha
Nivel de seguranga: E-mail, AutenticagSo de conta 
(Nenhuma)

/fad (U -hfa fad
------0l836EUFFCrJ20 .

Adogflo de assinatura Imagem de assinatura 
canegoda
Utillzar o enderego IP: 187.70.247.76

Aviso legal de registos e assinaturas eletrbnicos: 
Aceite: 09/10/2020 11:05:20 
ID: 51567e14-9ec0-41f3-9e72-bc3d4880414b

Enviado: 12/10/2020 09:58:35
Visualizado 12/10/2020 10.03 56 
Assinado 12/10/2020 1004:19

s----- DocuS»gn#ci by :
Aum Mt)

L------MiS.SflrFAA».OA .

Mario Neto Borges
marionetoborges@uol.com hr
Nivel de seguranga: E-mail. AutenticagSo de conta
(Nenhuma)

1

Adog§o de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 191.34.44.223

Aviso legal de registos e assinaturas eletrbnicos: • 
Aceite: 12/10/2020 10:03:56 
ID: aa553c5a 8733-49b6-8702-60be315a0c1e

y

^ •

mailto:karolserpa@hotmail.com
mailto:larissacortelet1ibio@gmail.com
mailto:lucas.dildey@gmail.com
mailto:msmoretti@gmail.com
mailto:marionetoborges@uol.com


Signal0 ere°Utte qU® es,a 06Snfar.

2 6 JAN. 2021
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'Oowwii»»4P»i>oa»Juridlca»d»Bi

£

fnanSlU'1^?5



♦
1

1 2Q Of. de ^e3. -Je Pessoas juridic-K 
) Ficou sr-^ivad-a Copia aicrofilaada 
1 sob o n2 000115859 ei> 27/10/2020. I

ji----------
*» •<%.> •*• • vs'^.vwr.^v•S'X' ■ V

Carimbo de data/hora
Enviado; 13/10/2020 06:45:33 
Visualizado: 13/10/2020 06:46 04 
Assinado: 13/10/2020 06 47 29

•**ih

\Eventos do signat£rio
. .<**. •- .%V*. ... w>. •,

Matheus Maximilian Ratz Scoarize
maxscoarize@gmail.com

Univereidade Estadual de Maringa
Nivel de seguran^a: E-mail. Autenlicag^o de conta
(Nenhuma)

Assinatura
— OocuSlQfied by;

^---- BS7Blf«tB"S.FO.

Adcx^So de assinatura: Imagem de assinatura 
carregada
Utilizar o enderego IP: 177.183.213.64

Aviso legal de registos e asslnaturas eletrdnlcos: 
Acerte: 13/10/2020 06:46:04 
ID: 48e63486-7e0c-4bf2-9014-6ed8b3f7f74f

Enviado: 12/10/2020 09:58:35 
Visualizado 13/10/2020 05 48 15 
Assinado: 13/10/2020 05:55:38

y.---- Oocu34Qnrd by:

v-----JtaOMMAMM&C.

Mauricio Mello Petaicio 
mpetrudo@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticai^o de conta 
(Nenhuma)

AdogSo de assinatura: Assinatura desenhada no 
dispositive
Utilizar o enderego IP: 191.245 85.242 
Assinado atrav6s de dispositive mdvel

Aviso legal de registos e assinaturas elctronicos: 
Acerte: 13/10/2020 05:48:15 
ID: 1816ba56-603c-4796-835e-0048eOdcOe2e

Enviado: 12/10/2020 09:58:35 
Visualizado: 13/10/2020 02:41:37 
Assinado: 13/10/2020 02:43:22

—OocuSiQ'»bd by:

f^uorx pirun. MvdS
'-----t647CE 11AC9E40A .

Mayara Pereira Neves 
neves.mp15@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, AutenticagSo de conta 
(Nenhuma)

Adog§o de assinatura: Estilo pr6-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 189.6.253.222

Aviso legal de registos e assinaturas elotrbnlcos: 
Aceite: 13/10/2020 02:41:37 
ID: 73e6ca3e-7442-423e-88a2-f9a7882f7a72

Enviado: 12/10/2020 09:58:35 
Visualizado 12/10/2020 10.20.54 
Assinado. 12/10/2020 10 22 41

— OocuSigned by:

'-----C3tfECE66’5A<»«

Rafaela Silva de Faria 
rafaela.fariia@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

d*. fe/'O.

AdogSo de assinatura: Assinatura desenhada no 
dispositivo
Utilizar o enderego IP: 189.27.30.34 
Assinado atraves de dispositivo move!

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos, 
Aceite: 09/10/2020 06:39:08 
ID: e8246fe6-8f0a-4e6d-bfdf-a64765cc0c4b

Enviado: 12/10/2020 09:58:35 
Visualizado: 12/10/2020 10:54:22 
Assinado: 12/10/2020 10:55:04

DocuSigned by:eRenan de Souza Rezende
renanrezende30@gmail.com
Nivel de seguranga. E-mail, Autenticagao de conta
(Nenhuma)

8.*5*50E17iO*kC.

AdogSo de assinatura: Estilo pr6-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 177.136.165.239

Aviso legal de registos o assinaturas eletronicos:
Aceite: 12/10/2020 10:54:22
ID: f1844c58-2dc347da-8f99-eb739b63bc44

*

• • ;

mailto:maxscoarize@gmail.com
mailto:mpetrudo@gmail.com
mailto:neves.mp15@gmail.com
mailto:rafaela.fariia@gmail.com
mailto:renanrezende30@gmail.com


C E R T I D A O
Certifico e dou f6 que esta c6pi<a confer* 
original, reglstrado neste Cart6rio, •€» 
como Certid§o de Intelro Teor. //

2 6 JAN. 2021
Cartfrto do ? Ofido do Registro Cr



«
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I-------------

i 29 Of. de Res. d? Pessoas Juridicas l 
! Ficou ar-Tjivada copia aicrofilaada t
I c0b o n9 000115859 es 27/10/2020. I

Carimbo de data/hora
Enviado 12yi0r2020 09 58 36 
Visualizado: 12/10/2020 12 10 21
Assinado: 12/10/2020 12:16:35

9

%

. • •w.

Eventos do signatdrio... .. .
•• v* ‘VPIAK'K*** - -

, Assinatura
r—

AIFK:3ja5B»S.M..

Renata de Fatima Panosso 
rpanosso@dJ.ufm.br
Nivel de seguran^: E-mail, Aulenticagao de conta 
(Nenhuma)

iy±jyr-

Ado^So de assinalura: Assinatura desenhada no 
dispositive
Utilizar o enderepo IP. 177.207.42.165

Aviso legal de registos e assinaturas olotrdnicos: 
Aceite: 12/10/2020 12:10:21 
ID: 6aca2598-0c56~41 e5-a3c0-cfdbbb8d48c7

Enviado 12/10/2020 09 58 36 
Visualizado 13/10/2020 07 04 50 
Assinado: 13/10/2020 07:10:02

Renato Tavares Martins 
martinsrt@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, AutenticagSo de conta 
(Nenhuma)

^------OC0107C1F4«F400

Adogao de assinatura: tstilo pre-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 177.69.192.7 
Assinado atrav6s de dispositive mbvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos: 
Aceite: 13/10/2020 07:04:50 
ID. d215cc5f-f0bd-43dd-b031-a14ef0db106a

DtxuSicned by Enviado 12/10/2020 09:58.36
Visualizado: 12/10/2020 10:19:56 
Assinado: 12/10/2020 10:23 44

Vassiliki Terezinha GalvSo Boulomytis 
likitgb@yahoo.com
Nivel de seguranga: E-mail. Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

GVr+fi+lik*

AdogSo de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 179.127.102.66 
Assinado atraves de dispositive mbvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletronicos: 
Aceite: 12/10/2020 10:19:56 
ID: fae278b7-beab-424c-8b37-4cac9c4dd1a3

Enviado: 12/10/2020 09:58:36 
Visualizado. 13/10/2020 06:01:35 
Assinado: 13/10/2020 06:03:24

Yara Moretto 
yara.moretto@gmail.com
Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao de conta 
(Nenhuma)

AdogSo de assinatura: Estilo pre-selecionado 
Utilizar o enderego IP: 186.194.159 1 47

Aviso legal de registos o assinaturas eletrdnicos:
Aceite: 09/10/2020 06:55:00
ID: dde34d00-bff1 43b4-8a4f-908dce4ddb55

Carimbo de data/horaAssinaturaEventos de signatirio presencial 

Eventos de entrega do editor
‘•*-**" ......

Carimbo de data/hora
V*, **...*..14. •

Estado

Carimbo de data/horaEstadoEventos de entrega do agente
v*rv>:\srT . ax# .■ •v. -/gr-
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PROCURAQAO bastante que faz ASSOCIAQAO ALIANQA 
TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA - TWRA na forma abaixo:. ••

1 SAIBAM quantos este publico instrumento de PROCURAQAO
virem que aos vinte e tres dias do mes de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (23/11/2022), nesta 

,cidade de Brasilia, Capital da Republica Federative do Brasil, perante mim JENIFFER MARIA CUSTODIO DA 
MOTA, Escrevente, compareceu como outorgante, ASSOCIAQAO ALIANQA TROPICAL DE PESQUISA DA 
Aqua - TWRA, inscrita no CNPJ sob n° 39.904.835/0001-01, estabelecida no ST SGCV Lote 03, Bloco B, 
Apartamento 313 - Zona Industrial, Distrito Federal; neste ato representada por Presidente JOSE FRANCISCO 
GONQALVES JUNIOR, brasileiro, casado, professor, portador da Carteira Nacional de Habilitaqao n° 
00084485195 DETRAN/DF, na qual consta C.l. n° 2195202D CRB/RJ e inscrito no CPF/MF sob n° 
024.060.437-70. enderego eletronico jfgjunior@gmail.com, filho de Jose Francisco Gongalves e Sueli dos 
Santos Gongalves, residente e domiciliado na Sgcv Lote 27/30, Bloco H, Apartamento n° 406, Guara, Distrito 
Federal; reconhecida e identificada como a propria, de que trato, cuja capacidade juridica reconhego e dou f6. 
E, por ela me foi dito que, por este instrumento publico nomeia e constitui sua bastante procuradora, CARMEN 
REGINA MENDES DE ARAUJO CORREIA, brasileira, divorciada, engenheira agronoma, portadora da C6dula 
de Identidade Profissional n° 4502/D-GO CREA-GO e inscrita no CPF/MF sob n° 216.668.061-53, residente e 
domiciliada na SON 205, Bloco C, Apartamento 204, Asa Norte, Distrito Federal; (dados fornecidos por 
declaragao) a quern confere poderes especiais para representar a outorgante em quaisquer concorrSncias 
publicas, licitagoes, tomada de pfegos, carta-convite, Chamamento publico, pregoes de Orgaos Publicos 
Federais, Estaduais, Municipais e Aut&rquicos, Sociedades de Economia Mista, Empresas Comerciais e/ou 
industriais e onde mais com esta se apresentar, podendo, para tahto: dar lances, requerer, alegar e assinar o 
que precise, juntar, apresentar e retirar documentos, requerer e retirar certidoes de quaisquer natureza, abrir, 
acompanhar e dar andamento a processes, renunciar, pedir vistas, cumprir exigencias, tomar ciSncia de 
despachos, assinar propostas, contratos e orgamentos, ajustar clausulas e condigoes, participar de reunioes, 
abertura de propostas, concordar e/ou discordar, assinar termos, requerimentos e demais pap6is, depositar e 
retirar caugoes junto aos bancos credenciados; enfim, praticar os demais atos aos .fins deste mandate. Fica 
vedado o substabelecimento. O presente mandate tem validade ate aos vinte e tres dias do mes de maio 
do ano de dois mil e vinte e quatro (23/05/2024). O(s)- nome(s) e dados da procuradora e os elementos 
relatives ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pela outorgante, que por 
eles se responsabiliza(m). Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei n° 10.406 de 10/01/2002.Guia de 
custas n° 80578981, paga no valor de R$ 49,98, sendo R$47,60 referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 
115/67 e Resolugao n° 03 de 17.12.2021 publicada 21.12.2021 - TJDFT e R$ 2,38 referente ao Imposto sobre 
Servigos de Qualquer natureza - IBS, LC 116/2003 e LC 1009 de 17/05/2022 publicado no DOE em 
20/05/2022.E, de como assim o disse(ram), do que dou fe, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a presente, que 
feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m) 
Dou fe. Eu, JENIFFER MARIA CUSTODIO DA MOTA, ESCREVENTE, a lavrei, li, conferi os documentos e

assinatura(s). MARCO ANTONIO BARRETO DE AZEREDO BASTOS JUNIOR, 
;ubscrevo. (a.a.), JOSE FRANCISCO GONQALVES JUNIOR. Nada mais. Trasladada 
___ , a subscrevo, dou fe e assino em publico e raso.

encerro colhendo a(s) 
Tabeliao Substituto, a{s 
em seguida. Eu, v^hII!r-: °Ofk '

SNIFF}:£ vTA1

?S.;- ' f£sr#
Selo: TJDFT20220011371735ZEJB 
Consults o selo em www.tjdft.jus.br
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ASSOCIACAO ALIANCA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA

(TWRA)

ESTATUTO SOCIAL

C APITULO I

Da Denomina^ao e Sede

Art. 1°. A “Associa^ao Alian^a Tropical de Pesquisa da Agua (TWRA)”, e uma pessoa 
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, de carater cientifico, educacional e 
cultural, fundada em 06 de outubro de 2020, com sede e foro na cidade de Brasilia, 
Distrito Federal. E uma entidade de ambito nacional que objetiva a pesquisa, o 
aprimoramento, a integrate e a adequate a realidade nacional e intemacional do tema 
ligado as aguas tropicals e o continue aperfei^oamento de seus associados

Art 2“. A TWRA tern personalidade juridica distinta de seus associados e sua dura^ao e 
por tempo indeterminado.

Art. 3°. A entidade aqui denominada “Associafao Alian^a Tropical de Pesquisa da Agua 
(TWRA)” se regera pelo presente estatuto, que sera sua Lei Maior e por delibera95es 
emanadas pela Assembleia Geral

Paragrafo unico. O exercicio social da Associate coincidira com o ano civil.

CAPITULO II

Das Finalidades e Principios

Art. 4°. A TWRA tern por objetivo geral a defesa do meio ambiente e da cultura, por 
meio da promogao do desenvolvimento do manejo integrado e sustentavel de bacias 
hidrograficas tropicais, o qual se dara com a consecu^ao das seguintes finalidades:

I - Promover a coopera^ao entre seus associados e orgaos ou empresas, entidades 
intemacionais e comunidade academica;
II - Promover a cooperagao no planejamento do desenvolvimento do ensino, da pesquisa 
e da extensao referentes ao sen objetivo geral, coordenando informa^oes e levantando 
dados sobre o campo de atuayao e as necessidades do Pais;

•}
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111 - Reaiizar estudos e pesquisas, com o objetivo de se desenvolver tecnologias 
altemativas e inovadoras, prodi^ao e divulga^ao de informa9oes e conhecimentos 
tecnicos e cientificos que digam respeito ao objetivo central da TWRA;

IV - Promover o apoio na obtengao de fundos e financiamentos para o ensino, a pesquisa 
cientifica e tecnologica e a extensao, para o melhoramento de laboratorios, bibliotecas, e 
metodos de ensino;
V - Promover medidas que objetivem a especializagao e aperfei^oamento de docentes, 
pesquisadores e de profissionais tecnicos;
VI - Promover a melhoria das condi^oes de estudantes das areas afms, visando a sua 
plena forma^ao profissional de forma critica e reflexiva;
VII Promover o intercambio com entidades e especialistas nacionais e intemacionais 
na busca de uma efetiva troca de experiencias e conhecimentos;
VIII - Promover o intercambio com as industrias e empresas interessadas em projetos de 
aguas tropicais, atraves de estagios para estudantes, de realizapao de pesquisas e services 
tecnologicos de interesse para a industria e para a sociedade;
IX - Promover o intercambio com as entidades govemamentais e nao governamentais e 

profissionais da area no intuito da manutencao da atualidade dos conhecimentoscom os 
trabaihados nas instituicoes;
X - Celebrar instrumentos juridicos com orgaos ou empresas e entidades intemacionais 
para a consecucao dos objetivos da Associacao;
XI - Defender os interesses proprios e os das instituicoes parceiras, de docentes e 
pesquisadores que a integram, referente ao seu objetivo geral;
XU - Promover cursos periodicos no ambito do interesse dos seus associados que 
possibilitem o aprimoramento e atuaiizacao da area.
XIII - Promover a preservacao do patnmonio cultural, material e imaterial, por meio da 
edicao de livros, apresentacoes cenicas, exposicbes de antes visuais, dentre outras formas 
de manutencao da cultura;
XIV - Reaiizar atividades de educacao, protecao, preservacao e recuperacao do meio 
ambiente visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentavei e a conservacao 
da biodiversidade;

§ 1°. Para a execucao das atividades descritas neste artigo, podera a TWRA lancar mao 
de pesquisa basica ou aplicada, de carater cientifico ou tecnologico ou o desen volvimento 
de novos produtos, services ou processes, mediante cooperacao teemea com orgaos ou 
empresas e entidades intemacionais;

§ 2". A TWRA trabalha junto ao individuo e a comunidade, com o objetivo de promover 
a conscientizacao ambiental, bem como na implementacao de solucoes que viabilizem o 
desenvolvimento sustentavei e a conservacao da biodiversidade

§ 3°. A TWRA podera estender suas atividades de atendimento atraves da execucao de 
services relacionados ao seu objetivo geral, em carater permanente ou temporario, 
mantendo, para tanto, instrumentos juridicos com orgaos, instituicoes ou empresas e 
entidades nacionais e intemacionais.
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Realizar estudos e pesquisas, com o objetivo de se desenvolver tecnologias 
alternativas e inovadoras, produ<?ao e divulgaipao de informa9oes e conhecimentos 
tecnicos e cientificos que digam respeito ao objetivo central da TWRA;

IV - Promover o apoio na obtengao de fundos e fmanciamentos para o ensino, a pesquisa 
cientifica e tecnologica e a extensao. para o melhoramento de laboratories, bibliotecas, e 
metodos de ensino;
V - Promover medidas que objetivem a especializapao e aperfeicoamento de docentes, 
pesquisadores e de profissionais tecnicos;
VI - Promover a melhoria das condiqoes de estudantes das areas afins, visando a sua 
plena formaqao profissional de forma critica e reflexiva;
VII - Promover o intercambio com entidades e especiahstas nacionais e intemacionais 
na busca de uma efetiva troca de experiencias e conhecimentos;
VIII ~ Promover o intercambio com as industrias e empresas interessadas em projetos de 
aguas tropicais, atraves de estagios para estudantes, de realizapao de pesquisas e services 
tecnologicos de interesse para a industria e para a sociedade;

III

IX - Promover o intercambio com as entidades governamentais e nao govemamentais e 
profissionais da area no intuito da manuten$ao da atualidade dos conhecimentoscom os 

trabalhados nas instituigoes;
X - Celebrar instrumentos juridteos com orgaos ou empresas e entidades intemacionais 
para a consecu9ao dos objetivos da Associagao;
XI - Defender os interesses proprios e os das institu^des parceiras, de docentes e 
pesquisadores que a integrant, referente ao sen objetivo geral;
XII - Promover cursos periodicos no ambito do interesse dos sens associados que 
possibilitem o aprimoramento e atualiza9ao da area.
XIII - Promover a preservagao do patrimomo cultural, material e imaterial, por meio da 
edi9ao de livros, apresenta96es cenicas, exposi9.6es de artes visuais, dentre outras formas 
de manuten9ao da cultura;
XIV - Realizar atividades de educa9ao, prote9ao, preserva9ao e recupera9ao do meio 
ambiente visando urn desenvolvimento local equilibrado e sustentavel e a conserva9ao 
da biodiversidade;

§ I". Para a execu9ao das atividades descritas neste artigo, podera a TWRA lan9ar mao 
de pesquisa basica ou aplicada, de carater cientifico ou tecnologico ou o desen volvimento 
de novos produtos, serv^os ou processes, mediante coopera9ao tecnica com orgaos 
empresas e entidades intemacionais;

§ 2'’. A TWRA trabalha junto ao individuo e a comunidade, com o objetivo de promover 
a conscientiza9ao ambiental, bent como na implementa9ao de solu9oes que viabilizem o 
desen volvimento sustentavel e a conserva9ao da biodiversidade.

§ 3°. A TWRA podera estender suas atividades de atendimento atraves da execu9ao de 
servi9os relacionados ao seu objetivo geral, em carater permanente ou temporario, 
mantendo, para tanto, instrumentos juridicos com orgaos, institui9oes ou empresas e 
entidades nacionais e intemacionais.
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Art. 5°. A TWRA esta fundada em pnncipios que devem nortear todas as suas a^oes e 
atividades conforme descrito no Regimento Intemo.

Compartilhamento de experiencias, recursos e informa^oes na execu^ao dos 
trabalhos da TWRA;

As afdes dos sens membros devem ser sempre norteadas por pnncipios eticos 
inegociaveis, dentre eies, a honestidade, o respeito pelas pessoas, a beneficencia, ajustiipa, 
a eficiencia, a qualidade e a competencia,

Respeito pelas decisoes coletivas, cuja melhor decisao sera aqueia que atenda a

I.

II.

III.
maiona;

Relates mterpessoais baseadas na generosidade e aten?ao as necessidades daIV.
sociedade;

O crescimento e expansao da TWRA deverao acontecer de forma integrada e 
equilibrada, em conjunto com as sedes regionais, nao havendo distinfao entre as mesmas;

O constante cmdado, eficiencia e transparencia no uso de recursos piiblicos e 
privados prospectados pela TWRA

V

VI.

CAPITULO m

Das Fontes de Recursos para a Manuten<pao e do Patrimonio

Art. 6°. Constituem-se fontes de recursos de manuten^ao da associapao:

I - Contribuipoes de associados, pessoas fisicas e/ou juridicas:

II - Anuidades:

III - Doapdes, patrocinios ou demais dispendios de terceiros interessados nas apoes 
promovidas pela TW'RA, pessoas fisicas e/ou juridicas;

IV - Usuffuto que Ihe forem conferidos;

V - Rendas em seu favor constituido por terceiros;

VI - Eventos organizados pela TWRA;

VII - Verbas de instituipoes fmanciadoras;

VIII - Quaisquer instrumentosjuridices celebrados com orgaos ou empresas e entidades 
intemacionais.

A
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§ 1". A TWRA nao remunera e nao concede vantagens e/ou beneficios, sob qualquer 
forma ou a qualquer titulo, aos seus diretores, conseiheiros, associados, instituidores, 
benfeitores ou equivalentes, em razao das competencias, funpSes ou atividades que ihes 
sejam atribuidas pelos respectivos atos const!tutivos. E permibdo, contudo, que estes 
recebam remunerapao advinda de participapao em projetos junto a TWRA, por meio de 
uma vinculapao propria e independente.

§ 2°. A TWRA nao distribui resultados, dividendos, bonificapdes. participapoes ou 
parcel as de seu patrimonio, sob qualquer forma ou pretexto.

§ y. A TWRA aplica integralmente suas rendas, seus recursos e o eventual resultado 
operacional em terntorio nacional, na manutenpao e no desen volvi men to de seus 
objetivos institucionais

Art. 7°. O patrimonio da TWRA e composto por todos os bens moveis e imoveis que 
venha a possuir, adquiridos por compra, doapoes de terceiros ou por outros meios legais, 
devendo ter registro contabil.

§ I”. Os bens moveis inserviveis poderao ser alienados, permutados ou doados pela 
Di retori a, que devera registrar as operapoes, constando do relatorio anual para ciencia da 
Assembleia Geral.

§ 2". A TWRA mantera escriturapao de acordo com os principios fundamentais de 
contabiiidade e com as Nonnas Brasileiras de Contabilidade.

CAPITULO rv

Const!tuipao e Forma de Gestao Administrateva

Ait. 8ri. A TWRA tera como orgaos diretivos:

1 - Assembleia geral;

II - Diretoria administrativa;

Ill - Conselho Consultive;

IV - Conselho Fiscal.
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Se?ao I

Da Assembleia Gera!

Art. 9". A Assembleia geraJ ordinaria ou extraordinaria constitui orgao soberano dos 
associados, dela podendo participar os associados em pleno gozo dos direitos que Ihes 
confere este estatuto.

Art. 10. No edital de convocagao devera constar a "ordem do dia" com a discnminaqao 
dos trabalhos, nao podendo ser discutidos assuntos que nela nao conste, salvo quando 
pela propria Assembleia for julgado urgente e merecedor de solu^ao imediata.

§ 1°. Para decidir a respeito de assuntos estranhos a ordem do dia, deve a votagao reunir 
pelo menos dois terqos dos votos presentes.

§ 2". O edital de convocagao de assembleia geral deve ser publicado nos meios oficiais 
de comunicagao da TWRA com antecedencia minima de sete dias.

Art. 11. A Assembleia sera presidida pelo Presidente, que dirigira os trabalhos, 
fornecendo as mformagoes que ihe forem solicitadas pelos associados presentes.

Art. 12. O Presidente da Assembleia escolhera urn secretario que lavrara a respectiva ata.

Art. 13. As votagoes serao publicas ou secretas, conforme deliberaqao da propria 
Assembleia e apuradas por dois escrutmadores nomeados pela Assembleia.

Art. 14. Para as deliberapoes relativas a alteragoes estatutarias, aprovagao ou alteraqao 
do regimento intemo, a destituiQao da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal, bem 
como para a dissolupao da TWRA, serao pelo voto de dois ter^os dos presentes em 
Assembleia Extraordinaria especialmente convocada para esse fim, nao podendo a 
Assembleia deliberar sobre estes assuntos sem a presempa da maioria absoluta dos 
associados.

Paragrafounico. As demais deliberates da Assembleia serao aprovadas pelo voto da 
maioria simples dos presentes.

Art. 15. No caso de empate nas votagoes da Assembleia, o Presidente tera voto de 
qualidade.

Art. 16. No caso de ausencia e impedimentos do Presidente, compete ao Vice-Presidente 
dirigir os trabalhos, sendo que na ausencia ou impedimento deste, compete ao Secretario 
Geral dirigir os trabalhos, sendo que na ausencia ou impedimento deste, compete a 
Assembleia designar substitute para dirigir os trabalhos.

A
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Subse^ao I

Da Assembleia Geral Ordinaria

Art. 17. Anualmente, na segunda quinzena do mes de fevereiro, sera reaiizada a 
Assembleia Geral Ordinaria e a ela competira:

I Proceder a eleiqao do Presidente da nova diretona, qttando finalizado o periodo de 
gestao;

II - Proceder a elei^ao dos membros do conselho fiscal, quando finalizado o periodo de 
gestao;

III - Dar posse aos membros da nova diretoria e ao conselho fiscal;

IV - Discutir e aprovar os resuitados do exercicio e as contas aprovadas pelo Conselho 
Fiscal.

Subse^ao II

Da Assembleia Geral Extraordinaria

Art. 18. A Assembleia Geral Extraordinaria realizar-se-a sempre que necessaria 
regulaimente convocada pelo Presidente em exercicio on pelo mlnimo de um quinto dos 
associados e instalar-se-a em primeira convoca^ao com a presenqa de dois terqos dos 
associados e em segunda convocaqao, com pelo menos um quinto dos associados.

§ 1°. O Conselho Fiscal, com o aval de todos os seus membros, para tratar de assuntos de 
sua competencia de carater de urgencia. podera convocar a Assembleia Geral 
Extraordinaria.

§ 2°. Caso o quorum minimo para segunda convoca^ao nao seja atingido, a assembleia 
devera ser reagendada para uma data posterior, com antecedencia minima de sete dias.

§ 3°. As assembieias que tratam este artigo devem ser comunicadas para o Secretario 
Geral, o qual devera proceder com a seu agendamento e publica^ao nos termos do § 2° 
do art. 10 em ate dez dias da data de notifica^ao.

Art. 19. Compete a Assembleia Geral Extraordinaria;

I - Deliberar sobre alterafSes no presente Estatuto;

II - Apreciar recursos contra decisoes da Diretoria,

III - Aprovar a inclusao e exclusao de associados;
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IV - Concedero titulo de associado Benemerito;

V - Decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 
patrimoniais;

VI - Decidir sobre a dissolufao da TWRA;

VII - Aprovar ou alterar o Regimento Interne;

VIII - Deliberar sobre a destitui^ao do Presidente, ou qualquer outro membro da diretoria;

IX - Deliberar sobre assuntos urgentes de competencia do Conseiho Fiscal;

X - Deliberar sobre portarias editadas pelo Presidente;

XI - Deliberar sobre a criapao de Seqoes Regionais da TWRA, as quais nao podem ter 
uma circunscriijao inferior a uma Unidade Federativa;

XII - Excepcionalmente proceder a eleiqao da Diretoria Administrativa, segundo disposto 
no art 19, § 4°;

XHI - Demais delibera9oes defmidas neste Estatuto ou no Regimento Intemo da TWRA.

Paragrafo imico. A exclusao do associado so e admissivel havendo justa causa, assim 
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso.

Se?ao II

Da Diretoria Administratrva

Art. 20. A diretoria e o orgao administrative da TWRA e sera constituida pelos seguintes 
membros:

I - Presidente;

II - Vice-Presidente;

Ill - Diretor Financeiro;

IV - Secretario Geral;

V - Diretores Regionais.
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§ 1". Os membros da Diretona Administrativa, com exce^ao dos Diretores Rsgionais, 
serao eleitos pela Assembleia geraJ ordinaria, por escrutino secreto, podendo ser reeleito, 
bem como os membros do conselho fiscal e terao mandate de 3 anos.

§ 2“. Os Diretores Regionais serao eleitos entre os associados domiciliados na 
circunscri<?ao de cada Sede Regional, pela maioria de seus membros, em procedimento a 
ser defmido no Regimento Intemo, por mandate de 3 anos.

§ 3". Na vacancia do cargo de Presidente, o Vice-Presidente assumira o cargo ate o 
encerramento do mandate da Diretona Admimstrativa.

§ 4". Na vacancia do cargo de Presidente e de Vice-Presidente, assumira o cargo o Diretor 
Financeiro ate convoca^ao de Assembleia Geral Extraordinaria para eleitpao de nova 
Diretoria Administrativa, ate o encerramento do mandate atual.

Art. 21. A diretoria reunir-se-a mensalmente, em dia previamente designado, sem 
prejuizo de reunioes extraordinarias, que poderao ser convocadas pelo Presidente, quando 
julgar necessano.

§ 1°. A diretoria podera criar quantos departamentos julgar necessaries para o melhor 
funcionamento da TWRA;

§ 2". A criterio da Diretoria poderao ser contratados profissionais especializados para o 
atendimento das demandas da TWRA.

Art. 22. As decisoes da diretoria serao tomadas pela maioria absoluta de votos.

Art. 23. Nas decisoes em que se verificar empate, o Presidente tera voto de qualidade.

Art. 24. Sem prejuizo das responsabilidades que caibam aos outros membros da diretoria, 
no exercicio das respectivas fun^oes, o Presidente sera responsavel perante o Conselho 
Fiscal, pela administra^ao e orienta^ao geral da TWRA

Art. 25. Compete ao Presidente:

I - Formalizar a contrataQao de profissionais especializados, nos termos do art. 20, § 2°;

11 - Cassaro mandate dos membros da diretoria, fundamentando a sua decisao;

III Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reunioes da diretoria;

IV - Administrar a TWRA, representa-la ativa e passivamente em juizo e 
extraj udi ci al mente;

V - Assinar todas as correspondencias dirigidas ao publico e as autoridades superiores, 
junto com o Secretano Geral,
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VI - Rubricar todos documentos oficiais;

VII - Assinar com o Diretor Financeiro, cheques e quaisquer documentos que envolvam 
responsabilidades fmanceiras;

Vffl - Autorizar as despesas previstas no or^amento geral e em projetos executados pela 
TWRA;

IX - Autorizar a divulgaqao dos atos administrativos;

X - Autorizar a cnaqao de Seqoes Regionais da TWRA, devidamente aprovados pela 
Di retori a;

XI - Solucionar os casos omissos, de carater urgente, providenciando a sua inclusao na 
legisla^ao interna por meio de Portaria a ser aprovada pela Diretoria;

XII Elaborar, conjuntamente com o Diretor Financeiro, o balancete trimestral da receita 
e despesas, para aprecia9ao e aprovagao do conseiho fiscal;

XIII - Elaborar, conj untamente com o Diretor Financeiro, o balance anual para ser 
encaminhado a Assembleia geral, referente ao periodo de Janeiro a dezembro, com previa 
aprovapao do Conseiho Fiscal;

XIV - Submeter-se as deliberates das reunioes da Diretoria Administrativa,

XV Fiscalizar a fiel observancia da legislate interna e as leis das entidades superiores.

Art. 26. Compete ao Vice-Presidente:

I - Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos, bem como auxilia-lo no 
desempenho de suas fun^oes.

Art. 27. Compete ao Diretor Financeiro:

1 Executar os services da tesourana e escriturato dos livros de contabilidade, sob a 
orientate do Presidente;

II Arrecadar as taxas de anuidade dos associados, receber verbas e outras rendas 
destinadas a manuten^ao da TWRA;

III - Assinar com Presidente os cheques para retirada de numerarios, bem como quaisquer 
documentos que acarretem responsabilidades fmanceiras;

Apresentar trimestralmente, a diretoria, o balancete demonstrative da receita eIV
despesa;
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V - Apresentar semestralmente, ao conselho fiscal, o baiancete demonstrative da receita 
e despesa, junto com o Presidente;

VI - Apresentar anualmente, junto com o Presidente, o balance demonstrative da receita 
e despesa. para ser encaminhado ao conselho fiscal, para analise e aprova^ao;

Art. 28. Compete ao Secretano Geral;

I - Dirigir os trabalhos da secretaria, preparando o expediente a ser encaminhado a 
dsretoria, ao conselho fiscal e a Assembleia geral;

II - Assinar juntamente com o Presidente as correspondencias;

111 - Assinar com o Presidente os titulos honorificos e diplomas concedidos pela TWRA;

IV - Secretanar as Assembleias Gerais e reunioes da diretona, lavrando as respectivas 
atas;

V - Manter em ordem o arquivo da TWRA, sugerindo ao Presidente todas as medidas 
julgadas uteis ao bom andamento do servi90 de secretaria;

VI - Substituir o Diretor Financeiro em sens impedimentos legais, bem como auxilia-lo 
no desempenho de suas fungoes;

Paragrafo. unico. O Secretario Geral sera empossado no cargo, no caso de impedimento 
definitive do Diretor Financeiro, ato esse devidamente homologado pela Assembleia 
Geral Extraor din aria, quando devera ser eleito novo Secretario Geral.

Se?ao III

Do Conselho Fiscal

Art. 29. O Conselho Fiscal sera composto por 6 membros eleitos, sendo 3 tituiares e 3 
suplentes, por urn periodo de 3 anos, pela mesma Assembleia geral que eleger a Diretoria 
Administrativa.

Art. 30. Aos membros do Conselho Fiscal compete:

I - Examinar a escritura^ao da TWRA, verificando a exatidao dos lanqamentos contabeis;

II - Dar parecer sobre a aplica^ao de numerarios da TWRA;

III - Dar parecer sobre qualquer materia financeira submetida ao seu exame;

IV - Dar parecer sobre os balancetes trimestrais e sobre o balance anual.
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Se^ao V

Do Conselho Consultive

Art. 31. O Conselho Consultive da TWRA e constituido por 8 membros, sendo 4 
nacionais e 4 mtemacionais, escolhidos peia Diretoiia Administrativa daTWR,A de modo 
a atender a diversifica^ao de areas de conhecimento e de regioes geograficas.

Paragrafo unico: Apos o termino de seu mandate, o Presidente passara a integrar o 
Conselho Consultive da TWRA na condifao de membro adicional ao disposto no caput 
deste artigo, salvo nas hipoteses de vacancia do cargo durante o mandate

Art. 32. O Conselho Consultive e orgao nao-deliberativo da TWRA, devendo emitir 
parecer sobre assuntos que Ihes forem demandados pela Diretoria Administrativa.

Se^ao V

Dos Diretores Regionais

Art. 33. Os Diretores Regionais serao os representantes das Se^Ses Regionais criadas 
pela Diretoria Administrativa, na forma do Regimento Interno.

Art. 34. Aos Diretores Regionais compete:

1 - Encaminhar demandas dos associados vinculados a sua Sede Regional para a Diretoria 
Administrativa, solicitando inclusao em pauta nas reumoes;

II - Indicar Coordenador de Projeto para os projetos que sejam executados nos limites da 
Sede Regional que representa, submetendo a aprecia^ao da Diretoria Administrativa,

III - Supervisionar os trabalhos realizados pela TWRA nos limites de sua Sede Regional, 
informando a Diretoria as atividades;

IV - Dar parecer sobre a execufao fisica de projetos e outros trabalhos realizados nos 
limites da sua Sede Regional, quando solicitado pelos demais membros da Diretoria 
Administrativa, pelo Conselho Fiscal, ou em Assembleia Geral Extraordinaria

Se$ao VI

Da Elei^ao da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal

Art. 35. O processo eleitoral sera instalado pela Diretoria Administrativa e organizada 
por uma Comissao Eleitoral nomeada pelo Presidente.
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Paragrafo unico: A Comissao Eleitoral sera composta por 3 membros, sendo vedada a 
participapao de candidates aos cargos eietivos.

Art. 36. Os membros da Diretoria Administrativa, com exce^ao dos Diretores Regionais, 
serao eleitos por chapa, enquanto que os membros do Conselho Fiscal serao eleitos 
individualmente, tendo que os 3 mais votados serao considerados membros titulares do 
Conselho Fiscal, ficando como membros suplentes os tres seguintes.

Art. 37. A Comissao Eleitoral elaborara e dara divulga^ao a todos os associados, do 
regulamento e mecamsmo utilizado para a elei^ao, ate 90 dias antes da sua reaJiza?ao, por 
meio de edital de convoca^ao para as elei^oes.

Art. 38. Todos os associados poderao participar da elei^ao na qualidade de candidates, 
desde que nao esteja madimplente com suas obriga^oes com a TWRA na data de 
publicacao do edital de convoca^ao ou nao esteja impedido em virtude do disposto neste 
Estatuto ou no Regimento Intemo.

Art. 39. O direito ao voto e pessoal e intransferivel, nao sendo aceitas procurapoes nem 
quaisquer outros instrumentos de representa9ao.

CAPITULO V

Do Quadro de Associados

Art. 40. O quadro social e constituido por numero ilimitado de pessoas fisicas ou 
juridicas, distribuido nas seguintes categorias de associados:

1 - Fundadores;

II - Institucionais;

III - individuals;

IV - Correspondentes;

V - Benemeritos.

Art. 41. Serao considerados Associados Fundadores todos aqueies que participaram da 
reuni ao de fundapao da TWRA.

Art. 42. Serao considerados Associados Institucionais as entidades incumbidas 
regimental ou estatutariamente de promo^ao do ensino, pesquisa e extensao, bem como 
pela gestao e prestagao de services em recursos hidricos.

§ 1°. Os Associados Institucionais deverao ser representados por urn individuo pessoa 
fisica de sua livre nomea^ao, o qual possuira direito de voz e voto em nome da entidade 
associada, podendo desempenhar fun^oes admmistrati vas tecnicas ou eletivas na TWRA.
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§ 2°. A entrada de Associados Institucionais devera ser aprovada pela Diretoria.

Art. 43. Serao considerados Associados Individuals as pessoas fisicas interessadas em 
participar da TWRA, mediante atendimento aos seguintes cnterios tecnicos:

I - Ser docente, pesquisador e profissional tecnico com trabalho comprovado que 
sobre recursos hidricos em aguas tropicais a criteno da Diretoria;

II - Possuir titula<?ao minima de graduado;

III - Estar com o Curriculo Lattes atualizado a no minimo 30 dias antes da submissao do 
pedido de associado;

IV - Ser formal mente indicado por um membro associado da TWRA;

V - Pagar a taxa de adesao a associate, bem como a primeiraanuidade, a serem defimdas 
pela Diretoria A dm ini strati va para esta categoria de associado.

Art. 44. Serao considerados Associados Correspondentes as demais pessoas juridicas de 
direito publico ou privado nao categorizadas como Associados Institucionais, e que 
deverao ser representados por um individuo pessoa fisica de sua iivre nomea^ao, o qual 
possuira direito de voz e voto em nome da entidade associada, podendo desempenhar 
fundoes administrativas tecnicas ou eletivas na TWRA

§ I". Poderao ser cadastrados como Associados Correspondentes as pessoas juridicas 
oriundas de jurisdi<?5es internacionais, desde que as pessoas fisicas que as representem 
estejam em pleno uozo de direitos e deveres como cidadao brasileiro nato ou naturaiizado.

§ 2°. Alem da aprovapao pela Assembleia Geral Extraordinaria e a homologa$ao do 
Presidente, os Associados Correspondentes deverao realizar o pagamento da taxa de 
adesao e da primeira anuidade referente a esta categoria de associado, a ser definida pela 
Diretoria Administrativa.

Art. 45. Serao considerados Associados Benemeritos os associados pessoa fisica ou 
juridica que obtiverem este diploma da Diretoria Administrativa, mediante proposta 
fundamentada e aprovada de que prestou relevantes services a TWRA, que conceder-lhe- 
a o referido titulo, ficando o mesmo isento de pagamento de anuidade.

Art. 46. Ninguem sera compelido a associar-se ou permanecer associado.

Art. 47. Os associados nao se responsabilizam pelas obrigaijoes contraidas pela IWRA 
frente a terceiros.
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Se^ao I

Dos Direitos e Deveres dos Associados

Art. 48. Sao direitos dos associados:

I - Frequentar todas as dependencias da TWRA;

II - Votar e ser votado ou nomeado para cargo diretivo.

Ill - Recorrer ao Presidente ou ao Conselho Fiscal solicitando esclarecimentos que juigar 
necessario.

IV - Solicitar a convoca^ao de Assembieia geraJ extraordinana, nos termos do estatuto;

V - Exercer, com rela^ao aos demais associados, fumpao fiscalizadora, levando ao 
conhecimento da Diretona Administrativa possiveis falhas.

Art. 49. Sao deveres dos associados:

I - Contribuir de maneira decisiva para o bom funcionamento da TWRA no cumpnmento 
de seus objetivos;

II - Evitar dentro da TWRA qualquer manifestapao de carater politico, religiose e de 
discrimina^ao racial;

III - Respeitar e cumprir fielmente as disposi9oes deste Estatuto, bem como do 
Regimento Intemo e demais delibera^oes sociais;

IV - Comunicar por escrito a Diretona Admimstrativa a modifica^ao de enderepo, bem 
como outras informapoes relevantes a sua condifao de associado;

V - Procurar apresentar novos associados para o quadro de associados contribuintes;

VI - Pagar pontualmente a anuidade.

Se^ao II

Das Penalidades

Art. 50. Os associados de qualquer categoria que infringirem as dispos^oes deste 
Estatuto, do Regimento Intemo, bem como dos demais regulamentos intemos vigentes, 
serao passiveis das penalidades estabelecidas no Regimento Intemo.
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CAPITULO VI

Das Disposifoes Gerais

Art. 51. Sao direitos da TWRA:

1 - Receber contribuiipdes de cada associado conforme determinapao da Assembleia gerai;

II - Receber verbas federais, estaduais, municipais, e de pessoas fisicas ejuridicas;

Art. 52. E dever da TWRA cumprir as finalidades descritas no art. 4° e 5° deste estatuto.

Art. 53. Nenhuma licenea sera concedida a quaiquer diretor da TWRA por prazo superior 
a 60 dias.

Art. 54. O mandate de todos os poderes da TWRA e de 3 anos, sendo permitido a 
reelei^ao.

Art. 55. Para o exercicio de quaiquer cargo de nomea^ao ou eleicao o candidate precisa 
necessariamente ser associado.

Art. 56. O procedimento eleitoral definido na Se9ao VI do Capitulo TV nao se aplica a 
eleiipao da primeira Diretoria Ad mini strati va e do primeiro Conseiho Fiscal, sendo que 
ambos serao eleitos mediante inscri^ao de chapas e candidates e vota^ao na Assembleia 
de Fundagao da TWRA por escrutinio aberto.

Paragrafo unico. Excepcionalmente, a primeira Diretoria Administrativa e o primeiro 
Conseiho Fiscal terao mandate ate o final do mes de fevereiro do ano de 2024, com a 
finalidade de compatibilizar a durapao do mandate com as datas de realizapao das 
Assembleias Gerais Ordmarias.

Art. 57. A utilizapao da marca TWRA por parte de quaiquer associado devera ser 
expressamente concedida pelo Presidente.

Art. 58. As Assembleias gerais, as reunioes de diretoria, bem como quaiquer reuniao 
oficial da TWRA devera ser realizada, preferencialmente, por meio digital, mediante 
gravapao integral de todo o evento e disponibilizapao em meio digital publico para 
consulta dos associados

Art. 59. Os associados nao serao subsidiariamente e nem solidariamente responsaveis 
pelos compromissos, expressa ou tacitamente assumidos pelos diretores da TWRA.

Art. 60. A TWRA somente podera ser dissolvida por motives de forpa maior estabelecido 
em lei, salvo dissolupao aprovada em Assembleia Gerai Extraordinaria convocada 
especialmente para este fim.
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Paragnifo LJnico. No caso de dissolu^ao da T^/RA, os bens pertencentes a mesma serao 
entregues a uma entidade congenere comprovadamente registrada e que atue em prol do 
desenvolvimento sustentavel e para a protefao ambiental, e que esteja em pieno 
funcionamento, mediante deliberapao da Assembler geral.

Art. 61. Sera eiaborado Regimento Intemo, a ser aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinaria especialmente convocada para este fim.

Art. 62. Os casos omissos no presente Estatuto, fora da alpada da Di retori a 
Administrativa, serao resolvidos em Assembleia Geral.

Art. 63. O presente Estatuto entrara em vigor na data de sua aprovapao, em Assembleia 
de Fundapao, devendo esta ser registrada em cartorio em Brasilia, Distrito Federal.

Brasilia, 06 de outubro de 2020.
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ASSOCIACAO ALIANCA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA (TWRA)
CNPJ: 39.904.835/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 11:51:51 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 26/03/2023.
Codigo de controle da certidao: ED93.076C.BEEE.F392 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: ASSOCIACAO ALIANCA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA 
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.904.835/0001-01 
Certidao n°: 40913888/2022 
Expedicao: 21/11/2022, as 10:20:18 
Validade: 20/05/2023 
de sua expedigao.

(TWRA)

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ASSOCIACAO ALIANCA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA (TWRA) 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 

NAO CONSTA como inadimplente 
Trabalhistas .
Certidao emitida com base

n ° 39.904.835/0001-01,
no Banco Nacional de Devedores

642-A e 883-A da Consolidagao 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12 440/2011 e 
13.467/2017,

nos arts.

e no Ato 01/2022 da CGJT, 
Os dados constantes desta Certidao

de 21 de janeiro de 2022. 
sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, 
a todos

a Certidao atesta a empresa em relagao 
estabelecimentos, agendas ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a
os seus

verificagao de sua 
Trabalho naautenticidade no portal do Tribunal Superior do 

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
necessaries a identificagao das 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas.

constam os dados
pessoas naturals e juridicas

inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho,

a honorarios, a custas, a
ou decorrentes

Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, 
disposigao legal, contiver forga executiva.

por

I

http://www.tst.jus.br


ANEXO I

DECLARAgAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Declaro que a Associagao Alianga Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical Water Research 

Alliance Association) - TWRA, inscrita no CNPJ sob o n? 39.904.835/0001-01, esta ciente 

e concorda com as disposi^oes previstas no Edital de Chamamento Publico n? 01/2022- 

Adasa, e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela 

veracidade e legitimidade das informagoes e documentos apresentados durante o 

processo de sele^ao.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

JOSE FRANCISCO GONSALVES JUNIOR
Representante Legal da TWRA



ANEXO II

DECLARACAO SOBRE INSTALACOES E CONDICOES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alinea V', da Lei n- 13.019, de 

2014, que a Associate Alianga Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical Water Research 

Alliance Association) - TWRA inscrita no CNPJ sob o n5 39.904.835/0001-01, pretende 

contratar ou adquirir com recursos da parceria as condi^oes materials para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

Qc(A-iru. ?ny€i Qfy ■ (]@AajU£)
JOSE FRANCISCO GONCALVESJONIOR

Representante Legal da TWRA
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ANEXO III/

DECI.ARACAO E RELACAO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da Associagao Alian^a Tropical de Pesquisa da 

Agua (Tropical Water Research Alliance Association) - TWRA, inscrita no CNPJ sob o n- 

39.904.835/0001-01, que nao ha no quadro de dirigentes da instituigao:

membro de Poder ou do Ministerio Publico ou dirigente de orgao ou entidade 

da administra^ao publica distrital; ou

conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate 

o segundo grau, das pessoas mencionadas na almea "a";

RELACAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e cargo que ocupa na OSC: Jose Francisco Gongalves Junior

Carteira de identidade: 09868945-8

orgao expedidor: PC/RJ

CPF: 024.060.437-70

Endere^o residencial: SGCVS LT 27/30 BL H AP 406 PARK SUL PRIME 71215-100 - GUARA- 

DF 024.060.437-70

a)

b)

Telefones: 61 999784041 ou 31072986

e-mail: jfgjunior@gmail.com

Nome do dirigente e cargo que ocupa na OSC: Vara Moretto - Vice-presidente 

Carteira de identidade: 6.605.418-7 

orgao expedidor: SSP/PR 

CPF: 027.441.819-35

Enderego residencial: Rua Theodoro Fernando Zilio, 1632. Jardim Bela Vista. Palotina, 
PR. CEP: 85950-000

Telefones: 44 99951-3723 

e-mail: yara.moretto@email.com

mailto:jfgjunior@gmail.com
mailto:yara.moretto@email.com


ANEXO IV

DECLARACAO DO DECRETO DF 39.860/19

PROCESSO: 00197-00002931/2021-16

CHAMAMENTO PUBLICO 01/2022 - ADASA

ENTIDADE: Associate Alian?a Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical Water Research 

Alliance Association) -TWRA

CNPJ: 39.904.835/0001-01

REPRESENTANTE LEGAL: Jose Francisco Gonsalves Junior

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 024.060.437-70

A pessoa jun'dica acima identificada, por intermedio de seu representante legal, declara 

que nao incorre nas vedagoes previstas na Lei 13.019/14, no edital ou no art. I9 do 

Decreto n9 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declara^ao e a expressao da verdade, 

sob as penas da lei.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

. U9lAJL^Sp
JOSE FRANCISCO GONCALVES JUIVHOR

Representante Legal da TWRA

» ^



ANEXO V

DECLARACAO DE ATENDIMENTO DA PROIBigAO DO TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE 18 

(DEZOITO) OU DE QUALQUER TRABALHO A MENORES DE 16 

(DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDigAO DE APRENDIZ A 

PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS

A Associagao Alianga Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical Water Research Alliance 

Association) - TWRA inscrita no CNPJ sob o n9 39.904.835/0001-01, por intermedio de 

seu representante legal Jose Francisco Gonsalves Junior, portador(a) da Carteira de 

Identidade n9 09868945-8, PC/RJ, inscrito(a) no CPF sob o n9 024.060.437-70, DECLARA 

que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condigao de aprendiz.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

0Cl\ yy-u- ^ , Jul ctt.
JOSE FRANCISCO GONSALVES JUNIOR

Representante Legal da TWRA



ANEXO VI

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (CONFORME

LEI DISTRITAL 4.770/2012)

Eu, Jose Francisco Gonsalves Junior, CPF n.5 024.060.437-70, como representante 

devidamente constituido OSC, Associagao Alianga Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical 

Water Research Alliance Association) - TWRA inscrita no CNPJ sob o n^ 

39.904.835/0001-01, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no 

presente CERTAME, em atendimento a Lei Distrital n° 4.770/2012, declara, sob as penas 

da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proponente esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em 

adotar praticas ecologicamente corretas realizando as seguintes a?6es:

i) Descartar o material utilizado (lampadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de 

papelao), fazendo a separa^ao dos residues reciclaveis, tendo o cuidado necessario com 

acondicionamento dos materials toxicos: lampadas a base de vapor de mercurio, sodio 

ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evapora^ao de 

produtos toxicos no meio ambiente.

ii) Destinagoes dos materials reciclaveis as cooperativas e associates dos catadores 

incentivando a pratica da reciclagem e a protegao do meio ambiente.

iii) Utilizar papeis originarios de areas de reflorestamento para reproduce de 

documentos sendo que para os fins a que se destina esta licitagao, somente sera 

utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licita^ao.

b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as 

medidas necessarias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta 

atividade, mantendo-se disponfvel a fiscaliza^ao pelos Orgaos responsaveis, e que ja 

iniciou (ou esta em fase de implantagao) as seguintes medidas: trabalho remote, uso de 

produtos de limpeza naturals e biodegradaveis, uso de lampadas de Led, separate G 

destinagao adequada de residues, adotar o principio da eficiencia energetica para 

aquisigao de eletrodomesticos e monitorar consume de energia, decoragao com 

plantas, evitar utensilios descartaveis, tendo como meta em urn prazo de 24 meses p#^

(5



atingir o m'vel mmimo para reconhecimento pelos Organismos Ambientais de Empresa 

Sustentavel.

c) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem 

plenos poderes e informa$6es para firma-la.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

JOSE FRANCISCO GONSALVES JUNIOR
Representante Legal da TWRA



i V

ANEXO VII

DECLARACAO DA IMAO OCORRENCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a Associagao Alianga Tropical de Pesquisa da Agua 

(Tropical Water Research Alliance Association) - TWRA, inscrita no CNPJ sob o n^ 

39.904.835/0001-01, e seus dirigentes nao incorrem em quaisquer das vedagoes 

previstas no art. 39 da Lei n^ 13.019, de 2014.

Nesse sentido, a citada entidade:

Esta regularmente constituida ou, se estrangeira, esta autorizada a funcionar no 

territorio nacional;

Nao foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

Nao tem como dirigente membro de Poder ou do Ministerio Publico, ou dirigente de 

orgao ou entidade da administragao publica da mesma esfera governamental na qual 

sera celebrado o termo de colaboragao, estendendo-se a vedagao aos respectivos 

conjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, ate o segundo grau;

Observagao: a presente vedagao nao se aplica as entidades que, pela sua propria 

natureza, sejam constituidas pelas autoridades ora referidas (o que devera ser 

devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador 

publico (art. 39, §5?, da Lei n^ 13.019, de 2014).

A presente observagao devera ser suprimida da versao final da declaragao.

Nao teve as contas rejeitadas pela administragao publica nos ultimos cinco anos, 

observadas as excegoes previstas no art. 39, caput, inciso IV, almeas "a" a "c", da Lei n^ 

13.019, de 2014;

Nao se encontra submetida aos efeitos das sangoes de suspensao de participagao em 

licitagao e impedimento de contratar com a administragao, declaragao de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a administragao publica, suspensao temporaria da 

participagao em chamamento publico e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com orgaos e entidades da esfera de governo da administragao publica sancionadora e,

/



/ t

por firm, declaragao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar 

parceria ou contrato com orgaos e entidades de todas as esferas de governo;

Nao teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federagao, em decisao irrecom'vel, nos ultimos 8 (oito) 

anos; e

Nao tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 

da Federagao, em decisao irrecom'vel, nos ultimos 8 (oito) anos; julgada responsavel por 

falta grave e inabilitada para o exercicio de cargo em comissao ou fungao de confian^a, 

enquanto durar a inabilitagao; ou considerada responsavel por ato de improbidade, 

enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n? 8.429, 

de 2 de junho de 1992.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

QotA. rru y\^ (jTFj • c&l d t
JOSE FRANCISCO GONSALVES JUNIOR

Representante Legal da TWRA
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ANEXO VIII

PROPOSTA DE PRECOS

CHAMAMENTO PUBLICO 01/2022 - ADASA

ENTIDADE: Associagao Alianga Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical Water Research Alliance

Association) -TWRA

CNPJ: 39.904.835/0001-01

REPRESENTANTE LEGAL: Jose Francisco Gongalves Junior

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 024.060.437-70

Materiais

ITEM Quantidade a ser 
adquirida pela 

OSC

Valor para UMA 
UNIDADE

Valor Total para o 
ITEM

Computador R$ 4.650,00 R$ 9.300,002

R$ 9.000,00Notebook 2 R$ 4.500,00

Nobreak R$ 1.000,002 R$ 500,00

R$ 1.586,00Impressora 
Multifuncional laser

1 R$ 1.586,00

R$ 3.300,00Projetor multimi'dia 1 R$ 3.300,00

R$ 200,00 R$ 600,00Fone de ouvido 3

R$ 330,00R$ 330,00Gravador de voz digital 1

R$ 125,00 R$ 250,00Aparelho telefonico sem 2
fio

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00Aparelho telefonico 
celular

1

R$ 250,00 R$ 750,00Gaveteiro movel 3

Mesa de copa/cozinha 
com 4 cadeiras

R$ 250,00 R$ 250,001

R$ 1.200,00R$ 400,00Estagao de trabalho 
Multifuncional

3

Memoria portatil (pen 
drive/hd externo)

R$ 314,20
R$ 1.256,804

Armario de Escritorio alto R$ 650,00 R$ 1.950,003



%

Armario de Escritorio 
baixo R$ 250,00 R$ 500,002

Mesa de Reuniao com 12 
lugares

R$ 1.900,00 R$ 1.900,001

Cadeira reuniao R$ 220,00 R$ 2.640,0012

Cadeira digitador 
giratoria

R$ 400,00 R$ 1.200,003

Pedestal para Banner R$ 90,00 R$ 270,003

Bebedouro eletrico R$ 320,00 R$ 320,001

R$ 55,00 R$ 275,00Cesto para lixo 20 L com 
pedal e tampa

5

R$ 480,00Forno de microondas 20 L R$ 480,001

Placa de Identificagao R$ 200,00 R$ 200,001

Refrigerador domestico 
240 L

R$ 1.900,00 R$ 1.900,001

Jogo de utensi'lios de 
cozinha

R$ 500,00 R$ 500,001

Flip chart quadro branco- 
cavalete/suporte

R$ 350,00 R$ 350,001

Cafeteira eletrica R$ 200,00 R$ 200,001

Combustivel R$ 5,26 R$ 1.052,00200 litres

R$ 1,25 R$ 25,00borracha 20

fita adesiva R$ 8,00 R$ 64,008

regua R$ 60,00R$ 10,006

R$ 120,00R$ 20,006tesoura

R$ 4,00 R$ 80,00caixa de clips peq (lOOu) 20

caixa de clips medio 
(lOOu) R$ 4,50 R$ 90,0020

caixa de clips grande 
(lOOu) R$ 45,00R$ 4,5010

R$ 36,00R$ 18,00grampeador 2

R$ 25,00 R$ 50,00perfurador 2

R$ 35,00R$ 3,50cola em bastao 10

R$ 7,50R$ 1,50apontador 5

R$ 54,00R$ 9,00pacote de elasticos (200u) 6

R$ 16,00R$ 4,00extrator de grampos 4

caixa de grampos 
(5.000u) R$ 72,00R$ 9,008

R$ 48,00lapis R$ 0,6080



<

R$ 72,00R$ 0,90caneta esferografica 80

papel sulfite A4 75G 
(pacote com 500 fls) R$ 1.125,00R$ 25,0045

R$ 2.400,00R$ 400,006Tonner para impressora

R$ 960,00R$ 80,0012kit material de limpeza

pincel para quadro 
branco R$ 42,00R$ 7,006

pincel atomico (cores 
variadas) R$ 560,00R$ 70,008

R$ 190,80R$ 47,70Bloco flip chart 50 fls 4

Bobina de papel Kraft 
0,60 x 100 m R$ 80,00R$ 80,001

R$ 49.992,10Subtotal A

Services de infraestrutura / contratafoes

VALOR (considerados 24 
meses)

Prazo da Contratagao ou 
do Service

ITEM

VALOR
(considerados 24 meses)

Prazo da Contratacao ou do 
Servigo

Servigos de Infraestrutura/ 
contratagoes

R$ 96.000,00Aluguel de imovel com 60 m2 (IPTU 
incluso)

24

R$ 8.400,00Condominio 24

R$ 1.200,00Agua 24

R$ 3.600,00Energia eletrica 24

R$ 2.880,0024Internet

R$ 1.920,0024Telefone

R$ 2.376,0024Assinatura Microsoft Office para 
quatro dispositivos

R$ 160,00Assinatura antivirus 24

R$ 29.088,00Administragao de pessoal/ Gestao 
financeira/ contabil/ logistica/ 
compra - TWRA

24

R$ 6.060,00Consultoria jurfdica - TWRA 5

R$ 12.000,00Suporte nutricional (coffee break, 
cafe, agua, lanche para 50 
pessoas/reuniao)

4 eventos

R$ 9.000.0024Material grafico e de divulgagao 
(panfletos, cartilhas etc.)



>

Plataforma de mailing para 
distribuig:ao de informative eletronico 
para tres contas

24

R$ 6.840,00

Criagao e manutengao de 3 sites 
(contratagao de tecnico de Tl) 24 R$ 9.000,00

R$ 300,0024Dominio e hospedagem de 3 sites

188.824,00Subtotal B

Profissionais responsaveis pela execugao do servigo

Valor para 24 meses ja inclusos 13 
salaries, tergo de ferias, verbas 
rescisorias, direitos previdenciarios 
e quaisquer outros custos

Duragao da 
Contratagao

Profissional

TecnicoCoordenador 
Administrativo Financeiro: R$ 296.043,6024 meses
Alba Evangelista Ramos
Profissional de Comunicagao 
Social R$ 184.474,8024 meses
Giullia Venus Oliveira Santos
Profissional de Apoio 
Administrativo 
Secretariado 
Deise Gomes Batista

doe
R$ 175.226,4024 meses

R$ 655.744,80Subtotal C
R$ 894.560,90Total Geral (A+B+C)

VALOR TOTAL PROPOSTO R$ 894.560,90 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 

sessenta reals e noventa centavos)

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

^ JOSE FRANCISCO GONCALVES JUNI

Representante Legal da TWRA



ANEXOIX
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IDENTIFICACAO

Identifica^ao da Proposta

Nome da Proposta: Instalagao e Operacionaliza^ao do Escritorio de Apoio ao Comites 
de Bacia Hidrograficas do DF.

Niimero da Proposta:

Abrangencia Territorial: Distrito Federal

Valor Total: R$ 895.095,74 (oitocentos e noventa e cinco mil, noventa e cinco reals e 
setenta e quatro centavos).

Vigencia: 24 meses

Resumo da Proposta:

Este e um projeto com o objetivo de prestar suporte administrativo, tecnico e financeiro 
para auxiliar no bom funcionamento dos CBHs e nas aqoes de implementagao da gestao 
de recursos hidricos no Distrito Federal.

A proposta visa atender aos 3 (tres) Comites de Bacias Hidrograficas do Distrito Federal, 
CBH Maranhao, CBH Paranoa e CBH Preto cujas areas sao coincidentes com a area do 
DF e possui uma populagao de cerca de 3 milhoes de habitantes.

Para execugao do projeto, estima-se um valor de RS 895.095,74 (oitocentos e noventa e 
cinco mil, noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) para o periodo de 24 meses.

Identifica^ao da Organiza^ao Proponente

Nome: Associate Alianga Tropical de Pesquisa da Agua - TWRA

Data do Registro: 27/10/2020CNPJ: 39.904.835/0001-01

Data da Fundagao: 06.10.2020

Enderego Complete: ST SGCV Tote 3 Bloco B ap. 313 Zona Industrial do Guard, 
Brasilia-DF

CEP: 71215-630Municipio/UF: Brasilia-DFBairro: Guard

Website: https://www.thetwra.org/
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Idcntifica^ao do Representante Legal da Organiza^ao Proponente 

Nome: Jose Francisco Junior

CPF: 024.060.437-70 RG: 09868945-8

Profissao: Professor do Magisterio Superior

Telefone: 61999784041

Emai 1: j %j unior@gmai 1 .com

1. PLANO DE TRABALHO
1.1. Justificativa

Visando alcangar os objetivos estabelecidos na Lei n° 2.725, de 13 de junho de 2001, que 
determina que a gestao dos recursos hidricos seja descentralizada e conte 
participagao do poder publico, dos usuarios e das comunidades. proporcionando 
multiple das aguas, adequando-se as diversidades fisicas, bioticas, demograficas, 
economicas, sociais e eulturais das regioes do DF, a Agencia Reguladora de Aguas, 
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - Adasa fomentou junto ao Conselho 
de Recursos Hidricos do Distrito Federal — CRFI/DF a criagao de comites de bacia 
hidrografica (CBH), conhecidos como “Parlamentos das Aguas”. Foram criados tres 
comites de bacia hidrografica no DF: CBFI Paranoa (posteriormente alterado para CBH 
dos Afluentes do rio Paranaiba-DF), CBH Afluentes do Rio Preto no DF e CBH Afluentes 
do Rio Maranhao no DF.

com a
o uso

Ressalte-se que, apos a criagao dos tres referidos comites, a Agencia Reguladora de 
Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - Adasa, como orgao gestor do 

Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hidricos do Distrito Federal,
Secretaria Executiva desses colegiados, atendendo ao disposto no art. 48 da Lei n° 
2.725/2001. Visando apoiar o fimeionamento dos Comites de Bacia Hidrograficas do DF, 
a Adasa langou o Edital 1/2022 com a finalidade de contratar uma entidade para realizar 
os trabalhos de Secretaria Executiva para os tres Comites de Bacia Hidrografica (CBFI) 
do Distrito Federal: CBH Paranaiba-DF. CBH Rio Preto-DF e CBH Maranhao-DF.

Os CBHs, como entes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos, 
personalidadejuridica, necessitam de apoio de secretaria executiva. Conforme as politicas 
nacional e distrital de recursos hidricos este papel deveria ser desempenhado por uma 
agencia de bacia ou uma entidade delegataria de agencia de bacia. A legislagao tambem 
estabelece que, a agencia de bacia deve ser custeada por urn percentual dos recursos 
anecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos. Como a cobranga pelo uso 
dos recursos hidricos ainda nao esta implantada no Distrito Federal (DF), a Agencia 
Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento do DF (Adasa), como orgao gestor jde

assumiu a

sem

r j #
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recursos hidricos do DF, e responsavel por oferecer aos CBHs o suporte de secretaria 
executiva.

Para alcan^ar este objetivo, a Adasa larnpou o Edital de Chamamento Publico n° 1/2022 
visando selecionar uma Organiza^ao da Sociedade Civil (OSC) para celebrar a parceria e 
viabilizar o apoio de Secretaria Executiva para os tres CBHs do DF: CBH dos Afluentes 
do Rio Paranaiba no DF (CBH Paranaiba-DF), CBH dos Afluentes do Rio Preto no DF 
(CBH Preto-DF) e o CBH dos Afluentes do Rio Maranhao no DF (CBFI Maranhao-DF) 
(Figura 1).

PRETO

Figura 1. Comites de Bacia Hidrografica do Distrito Federal.

A Associate Alian9a Tropical de Pesquisa da Agua (TWRA - Tropical Water Resources 
Alliance), responsavel por esta proposta, e uma Organizaqao Social, resultado da parceria 
entre instituiqoes (publicas e privadas) e o meio academico do Brasil e da Australia que 
busca promover uma abordagem integrada para a pesquisa e gestao das bacias 
hidrograficas tropicais com a missao de desenvolver, gerenciar e implementar 
metodologias. construir diagnosticos, propor ferramentas e modelos para gestao integrada 
dos ecossistemas aquaticos. que envolvam todos os atores socials (empresas, governo e 
sociedade), para resolut^ao de problemas em bacias hidrograficas e ambientes marinhos 
da Regiao Tropical.

Comite de Bacia Hidrografica dos Afluentes do Rio Paranaiba no DF1

A BH do Rio Paranaiba ocupa cerca de 2/3 do territorio do DF, abrangendo total ou 
parcialmente, 32 das 33 regioes administrativas. E formada por cinco sub-bacias: 
Corumba, Descoberto, Paranoa, Sao Bartolomeu e Sao Marcos.

Na area deste CBH estao os principals mananciais de abastecimento publico, o Lago do 
Descoberto, responsavel por abastecer 65% de sua populaqao, e o Lago Santa Maria,

http://repositorio-img-
cbhparanaibadf.adasa.df.gov.br/portal_recursos_hidricos/Plano_recursos_hidricos/prh_paranaib! 
s de divulgacao/Resumo executivo.pdf /

rial
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Ribeiroes Torto e Bananal e o Lago Paranoa, todos protegidos por unidades de 
conserva^ao. Ha conflitos pelo uso de agua entre os setores de abastecimento e irrigat^ao 
principalmente na bacia do Rio Descoberto e do Ribeirao Pipiripau.

Comite de Bacia Hidrografica dos Afluentes do Rio Preto no DF

A Bacia dos Afluentes do Rio Preto no Distrito Federal localiza-se ao leste do DF e ocupa 
22.6% de sua area e abriga parte das regioes administrativas (RA) de Planaltina (60%) e 
Paranoa (40%). Os principals corpos d'agua da bacia sao: Alto Rio Preto, Rio Sao 
Bernardo. Rio Jardim. Ribeirao Extrema. Ribeirao Jacare. Ribeirao Santa Rita.

O CBH Preto-DF tem uma representa9ao significativa de usuarios de agua para irrigate. 
Esta bacia concentra a atividade agropecuaria caraclerizada pela tecnificai^ao e com 
predominio de outorgas de uso de aguas superficiais para irrigate e cria9ao animal. Esta 
intensa atividade tem causado o sobreuso dos recursos hidricos causando inseguran^a 
hidrica devido as esta9oes secas prolongadas, desmatamento, falta de conserva^ao dos 
equipamentos coletivos de capta^ao, barramento. conduqao e distribuiqao de agua para a 
atividade agricola.

Comite de Bacia Hidrografica dos Afluentes do Rio Maranhao no DF

O rio Maranhao no DF localiza-se na regiao norte do DF e drena uma area de cerca de 
762 km2. Esta bacia hidrografica contem parte das regioes administrativas de Brazlandia, 
Plano Piloto, Sobradinho I, Sobradinho 11 e Planaltina e, integralmente, a Fercal (RA 
XXXI). As unidades hidrograficas sao: Alto Rio Maranhao, Rio da Palma, Ribeirao da 
Contagem. Rio do Sal, Ribeirao Palmeiras e Ribeirao Sonhem (DISTRITO FEDERAL. 
2012).

E uma bacia rica em recursos naturais (paisagens, cachoeiras, calcareo) e abriga atividade 
mineradora que produz cimento, brita. calcario e asfalto (DISTRITO FEDERAL, 2018). 
A area do CBH inclui a RA Fercal que e caracterizada pela grande desigualdade social, 
haja vista que detem o maior PIB industrial do DF e tambem. um dos menores IDH.

A parceria entre TWRA e a Adasa instituira a secretaria executiva de apoio aos CBHs e 
que tem como objetivo viabilizar o funcionamento dos CBHs do DF. Os CBHs do DF 
receberao todo o suporte para propiciar a aplicaqao dos respectivos regimentos internes, 
com relaqao a implanta^ao e gestao documental, a realizaqao e documentaqao das 
reunioes ordinarias e extraordinarias. as atividades das plenarias e das camaras tecnicas, 
os processes eleitorais, a participagao no Conselho de Recursos Hidricos e nos comites 
federais pertinentes, e ainda, ao cumprimento das metas pactuadas junto ao Programa de 
Fortalecimento dos Comites de Bacia - Procomites da Agencia Nacional de Aguas & 
Saneamento Basico (ANA), entre outras demandas de cada Comite de Bacia. y

1.2 OBJETIVOS

5/
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1.2.1 Objetivo Gera!

Realizar os services de secretaria executiva para os Comites de Bacias Hidrograficas do 

Distrito Federal por meio da instalagao, operagao e manutengao de Escritorio de Apoio 

aos Comites Distritais na RA Brasilia visando que os CBHs cumpram seus objetivos nos 

termos legais. contribuindo efetivamente para a gestao das aguas das bacias 

hidrograficas do DF.

1.2.2 Objetivos Especificos
Instalar e operacionalizar o Escritorio de Apoio (secretaria executiva) aos CBFls 
do DF;
Realizar a organizagao interna dos CBFIs;
Planejar e apoiar a execugao das atividades a partir das pautas e decisoes dos 
CBFIs do DF;
Elaborar e/ou atualizar e implementar o Plano de Comunicagao dos CBFIs; 
Viabilizar o processo eleitoral dos CBHs ate a posse dos novos membros e eleigao 
e posse das diretorias;
Apoiar a execugao do Plano de Capacilagao dos CBHs e elaborar relatorio de 
cumprimento de metas do Progestao/ Procomites;
Apoiar a execugao de atividades de competencia dos CBFIs.

1.3 METODOLOGIA

A TWRA vai estruturar sua equipe de trabalho para instalar o Escritorio de Apoio aos 
Comites de Bacia Hidrografica do DF viabilizando o sen funcionamento pleno conforme 
especificado no Edital de Chamamento Publico n° 1/ 2022 - Adasa.

A sede do Escritorio de Apoio aos CBHs-DF sera um imovel locado pela TWRA em 
Brasilia-DF, durante o prazo de vigencia do Termo de Parceria. O imovel devera se 
localizar em edificio comercial, com portaria e seguranga 24 h. O imovel devera conter 
uma sala para acomodar estagoes de trabalho, sala de reunioes, copa/cozinha, recepgao e 
banheiros, sendo identificado por meio de placa de comunicagao visual. O Escritorio de 
Apoio sera equipado com os equipamentos e mobiliario detalhados no Plano de Aplicagao 
da presente proposta, assim como energia, agua, internet, telefonia fixa e movel.

A equipe a ser contratada pela parceria sera composta por:

1 Coordenador Tecnico Administrativo-Financeiro com experiencia em coordenagao de 
secretaria executiva de Comite de Bacia Hidrografica pelo periodo de quatro anos;
1 profissional de Comunicagao Social, com experiencia de dois anos em assessori; 
imprensa. sendo um ano na assessoria de comunicagao dos Comites Bacia Hidro 
do DF. /

cas
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1 profissional de Apoio Administrativo c de Secretariado com experiencia em 
Administrate, auxiliar administrativo e auxiliar de escritorio.

A TWRA fornecera o apoio de sua equipe propria para consultoria juridica, contabil, 
gestao de logistica de compras, administrate de pessoal e gestao financeira. Os custos 
estao descritos no item “Despesas Operacionais e Administrativas”, que reune todas as 
despesas com pessoal proprio e infraestrutura oferecida pela TWRA.

A Entidade parceira sugere a realizato de apresentato da equipe e seu Plano de 
Trabalho aos CBHs.. A equipe se disponibilizara na ocasiao para responder as duvidas e 
a acolher sugestoes.

As atividades se iniciarao com a elaborato da proposta de Agenda Anual de Atividades 
(Plano de Trabalho) dos CBHs do DF em articulate com suas respectivas Diretorias para 
estabelecer as agoes e reunioes a serem realizadas no ano subsequente, indicando os 
responsaveis e os prazos para sua execugao para cada CBH. A Agenda Anual de 
Atividades sera elaborada antes da ultima reuniao do ano, haja vista a necessidade de 
aprovagao de cada CBH para certificagao junto Procomites /ANA no ano seguinte.

A elaboragao devera ser feita mediante a realizagao de oficina de trabalho com a Diretoria 
de cada CBH e posteriormente submetida as suas respectivas plenarias.

Uma vez defmida a Agenda Anual de Atividades de cada CBH sera montado um 
calendario de reunioes e eventos do ano, sendo divulgado para os membros de cada CBH 
e tambem nos sitios eletronicos dos CBHs.

A Agenda Anual de cada CBH indicara os eventos, data e horario, participantes 
envolvidos. pauta de deliberagao, infraestrutura necessaria para eventos preseneiais 
(enderego. auditorio, equipamentos de audio/video, servigos de alimentagao, recepgao. 
etc) ou por videoconferencia (link), entre outras informagoes relevantes para a realizagao 
das reunioes, encontros, oficinas, workshops e seminarios.

Esta etapa compreendera as seguintes atividades:

• Organizar e apoiar a realizagao de reunioes ordinarias e extraordinarias convocadas 
pela diretoria ou pelos membros, observado o Regimento Interno (preseneiais ou por 
videoconferencia) da Plenarias, das Camaras Tecnicas, dos Grupos de Trabalho e/ou 
da Diretoria do de cada CBH do DF;

• Organizar e apoiar a realizagao de seminarios tecnicos e do Encontro de Integragao 
dos Comites de Bacia (EICOB);

• Elaborar o Relatorio Anual de Atividades do CBH e encaminha-lo para a Adasa e 
ANA (Procomites);

A definigao do processo eleitoral incluira reunioes com as Diretorias de cada CBH 
visando a definigao de calendario, elaboragao de deliberagoes para aprovagao do Proces$S 
Eleitoral. aprovagao e publicagao do Edital de convocagao, instituigao da Coimssa?

7



Eleitoral, realizagao de reunioes com a Comissao Eleitoral, divulga^ao nas reunioes 
plenarias; apoio as demandas relacionadas ao processo eleitoral ate a proclama^ao dos 
resullados e posse dos novos membros e eleigao da nova Diretoria.

Esta etapa envolve o apoio a Diretoria e a Comissao Eleitoral conforme discriminado:

a) Aprova^ao do cronograma do processo de renova^ao dos membros, titulares e suplentes;
b) Institui^ao da Comissao Eleitoral (CE) encarregada de preparar e coordenar o processo 

eleitoral;
c) Aprovaipao e publica^ao do edital de convoca9ao para as elei^oes dos membros do CBH 

no sitio eletronico e publica^ao do Extrato do Edital no DODF;
d) Realizar campanha de divulga^ao das elei9oes na bacia e no DE;
e) Acolhimento das inscri9oes e credenciamento dos representantes dos setores de 

usuarios e organiza9oes civis de recursos hfdricos nos procedimentos de habilita9ao e de 
credenciamento de representantes desses segmentos ao processo eleitoral para escolha 
dos membros do CBH:

0 Publica9ao do resultado preliminar das inscri9oes, credenciamento dos habilitado, 
acolhimento dos recursos e encaminhamento para a Comissao Eleitoral;

g) Publica9ao do resultado final homologado das inscri9oes e credenciamentos habilitados;
h) Notifica9ao dos membros do Poder Publico para indica9ao de sens representantes;
i) Realiza9ao das plenarias para a elei9ao dos membros, titulares e suplentes, 

representantes dos segmentos dos Usuarios e das Organiza9oes Civis e acolhimento de 
recursos nos prazos estipulados e publica9ao do resultado final;

j) Realiza9ao de reuniao com Diretoria e Comissao Eleitoral para organiza9ao da 
posse dos membros eleitos e para a elei9ao da Diretoria;

k) Rcaliza9ao de Plenaria de Posse dos membros eleitos e EleRao da Diretoria e posse 
da Diretoria eleita.

A comunica9ao dos CBHs-DF e importante para fortalecer a sua imagem institucional 
como importante membro na governan9a das aguas. A melhoria da comunica9ao do CBH 
visa aumentar a visibilidade do CBH. esclarecer suas atribu^oes para a sociedade, 
divulgar as normas do CBH e do CRH-DF sobre a cobran9a do uso da agua, ampliar e 
qualificar o debate sobre os instrumentos da politica de recursos hidricos e o papel do 
CBH. Outro aspecto importante e a realiza9ao de campanhas para a divulga9ao do 

processo eleitoral.

Os Pianos de Comunica9ao de cada CBH do DP serao atualizados anualmente e 
submetidos a aprova9ao pelas plenarias e em seguida implementados. O Plano de 
Recursos Hidricos dos Afluentes Distritais do Rio Paranaiba (PRH Paranaiba-DF) possui 
um piano especifico para sua divulga9ao. Este Plano de Comunica9ao do PRH Paranaiba- 
DF devera ser incorporado ao seu Plano de Comunica9ao do CBH.

Esta etapa compreendera:

• Atualizar o Plano de Comuniea9ao do CBHs do DF (no caso do CBH Parana! 
DF deve incoiporar o Plano de Comunica9ao do PRH Paranaiba-DF); /7l

8



• Planejar diariamente conteudo para divulga^ao;
• Elaborar a campanha de divulgagao das elei^oes nas respectivas bacias 

hidrograficas e no DF;
• Criar e manter atualizado o cadastro de midias de interesse dos CBHs para 

divulgar as a^oes de interesse e elaborar clipping com a coleta das noticias de 
interesse;

• Produzir conteudo para divulgar:
o Noticias semanalmente;
o Boletins mensais;
o Materials informativos semestrais
o Press release por demanda
o Divulga^ao e cobertura de eventos, por demanda;

• Realizar a assessoria de Imprensa;
• Atualizar as Plataformas: sites, mailing, grupos de WhatsApp e redes sociais;
• Divulgar o Plano de Recursos Hidricos do CBH Paranaiba-DF;
• Confeccionar material institucional e de divulga^ao como banners, folders entre 

outros, relatives aos CBFIs e aos eventos promovidos;
• Criar e manter atualizado o cadastro de entidades relacionadas com a gestao de 

recursos hidricos no DF para o planejamento e divulgat^ao das agoes de interesse 
do CBFI, alem de subsidiar a^oes de mobiliza^ao social na bacia hidrografica.

A Gestao do Acervo documental dos CBHs do DF sera realizada por meio de Caderno 
de Processes do Escritorio de Apoio contendo a rotina dos processes, tramita^ao de 
documentos, encaminhamento das pautas do CBH, controle do e-mail institucional, 
alem de toda a sistematica para preparaqiao dos documentos para upload nos bancos 
de dados CINCO e DOC-CBH do Procomites.

A gestao do acervo documental dos CBFIs do DF sera realizada pela equipe contratada 
sob controle do Coordenador Tecnico.

Esta etapa contempla:

• Resgate e organizaqiao do acervo documental dos CBHs guardado pela Adasa, 
catalogando, arquivando e criando rotinas de disponibilizagao do acervo 

documental;
• Criar a rotina de fluxo de documentos e publicagoes, organizando a tramitagao 

de documentos expedidos e recebidos, dar os encaminhamentos adequados e 
digitalizar documentos quando necessario;

• Dar encaminhamento as deliberagoes, mogoes, sugestoes e propostas dos 
CBHs e das decisoes tomadas pelas plenarias promovendo a divulgagao 

quando for o caso;
• Preparar toda a documentagao anterior e posterior as reunioes do CBH,

incluindo as reunioes plenarias, das Camaras Tecnica, Grupos de Trabalho e 

da Diretoria; /
• Preparar toda a documentagao para upload nos bancos de dados CLNCO e
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DOC-CBH do Procomites
• Monitorar, manter e dar encaminhamento as demandas recebidas pelo 

enderego eletronico do CBH.

1.4 ACOESEMETAS

ACAO 1 - IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O ESCRITORIO DE APOIO AOS 
CBHs DO DISTRITO FEDERAL

Meta 1 - ESCRITORIO DE APOIO INSTALADO E EM OPERA^AO

Etapa 1.1 - Instalar Escritorio de Apoio aos CBH Paranaiba-DF, CBH Preto-DF e 
CBH Maranhao-DF, que sera a sede dos Comites.

Descri^ao: A sede do escritorio de apoio aos CBHs-DF devera ser urn imovel locado em 
Brasilia-DF, durante o prazo de vigencia do contrato de presta^ao de servigos (24 meses). 
O imovel devera se localizar em edificio comercial, com portaria e seguran9a 24 h. O 
imovel devera conter uma sala para acomodar esta9oes de trabalho, sala de reunioes, 
copa/cozinha e banheiros. 0 Escritorio de Apoio sera equipado com os equipamentos e 
mobiliario detalhados no Plano de Aplica9ao da presente proposta. Devidamente 
identificado.

Responsavel: TWRA

Local: Brasilia - DF

Prazo: 1-2 meses

Etapa 1.2 - Operacionalizar Escritorio de Apoio

I)escri9ao: Operacionalizar o Escritorio de Apoio aos CBHs do DF, dotando-o de 
estrutura fisica adequada ao sen funcionamenlo durante a vigencia do contrato. Apos a 
definigao da sede, a TWRA providenciara a aquisi9ao do mobiliario e equipamentos para 
instalaqao do Escritorio.Os bens adquiridos pelo projeto serao entregues no endere90 do 
Escritorio de Apoio e estarao a disposiqao para monitoramento pelo sistema de gestao 
patrimonial da Adasa. Serao feitas as contratagoes de energia, agua. internet, telefonia 
fixa e movel. As despesas mensais relacionadas ao funcionamenlo do Escritorio de Apoio 
estao descritas no Plano de Aplica9ao desta proposta.

Responsavel: TWRA

Local: Brasilia - DF

Prazo: 1-2 meses

Etapa 1.3 — Contratar e remunerar pessoal (equipe tecnica)



Descri^ao: Esta etapa envolve acontrata9ao, capacitat^ao e remunera^ao da equipe para 
operacionalizasao das atividades do Escritorio de Apoio aos CBHs do DF. Tambem 
contempla a contrata^ao de servi^os de gestao de recursos humanos, eserituraqao contabil 
e eventual assessoramento juridico para o funcionamento do Escritorio de Apoio 
CBHs do DF. Conforme o Edital a equipe tecnica e composta por:

aos

a) 1 (um) Coordenador Tecnico Administrative Financeiro - profissional de nivel 
superior para fazer a coordena9ao do Escritorio de Apoio e de todas as atividades 
da parceria, com dedicate de 40 (quarenta boras) semanais com experiencia em 
coordena9ao de projetos;

b) 1 (um) profissional de nivel superior para realizar as atividades de comunica9ao 
social e apoiar a organiza9ao logistica das reunioes, com dedica9ao de 20 (vinte) 
boras semanais com experiencia na cobertura da area ambiental e de recursos 
bidricos;

c) 1 (um) profissional de nivel medio para dar apoio administrative e de secretariado 
ao Escritorio de Apoio, com dedica9ao de 40 (quarenta) boras semanais com 
experiencia comprovada minima de 1 (um) em atividades relacionadas ao apoio 
administrativo/secretariado;

A TWRA. inicialmente, fornecera o apoio de sua equipe propria para executar atividades 
de articula9ao e relacionamento institucional junto a Adasa, ANA, CBH Paranaiba e CBH 
Sao Francisco, posteriormente, sera feito pelo Coordenador Administrative Tecnico e 
Financeiro.

Responsavel: TWRA

Local: Brasilia - DF

Prazo: 1 mes

As despesas com pessoal proprio e infraestrutura oferecida pela TWRA estao incluidas 
nos custos descritos no item ‘'Despesas Operacionais e Administrativas’' 
compreendem a disponibiliza9ao de serv^os de gestao de recursos humanos, escritura9ao 
contabil e eventual assessoramento juridico para o funcionamento do Escritorio de Apoio 
aos CBHs do DF.

que

A^AO 2 - APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUgAO DAS ATIVIDADES DOS 
CBHs DO DISTRITO FEDERAL

META 2 - ATIVIDADES DOS CBHs-DF PLANEJADAS E EXECUTADAS

Etapa 2.1 - Elaborar e Aprovar a Agenda Anual de Atividades do CBH Paranaiba-
DF

DescriQao: Esta etapa compreende a elabora9ao da Agenda Anual de Atividades do
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Paranaiba-DF em articula^ao com os membros do CBH e da Diretoria para estabelecer as 
a^oes e reunioes a serem realizadas no ano subsequente, os responsaveis e os prazos para 
sua execu9ao.

A Agenda Anual de Atividades devera ser elaborada antes da ultima reuniao do ano, haja 
vista a necessidade de aprova9ao do Plano de Trabalho do CBH para o ano posterior 
visando a certifica9ao do CBH pelo Procomites/ANA.

A elabora9ao devera ser feita mediante a realiza9ao de oficina de trabalho participativa 
com os membros e a Diretoria do CBH para: i) identitica9ao dos problemas relatives aos 
recursos hidricos a serem objeto de a9ao do CBH; ii) prioriza9ao dos problemas 
levantados: e iii) defin^ao de a9oes estrategicas para a sua solu9ao.

Uma vez definida a Agenda Anual de Atividades, sera planejado o calendario de reunioes 
e eventos do ano. alem dos indicadores de acompanhamento e demais aspectos relevantes 
que deverao nortear a gestao da bacia.

Responsaveis: equipe do Escritorio de Apoio (TWRA) e CBH e diretoria do CBH 
Paranaiba-DF

Local: Brasilia - DF

Periodo: mes 11 e 12

Etapa 2.2 - Elaborar e Aprovar a Agenda Anual de Atividades do CBH Preto-DF

Descri9ao: Esta etapa compreende a elabora9ao da Agenda Anual de Atividades do CBH 
Preto-DF em articula9ao com os membros do CBH e Diretoria, estabelecendo as a9oes 
e reunioes a serem realizadas no ano subsequente, os responsaveis e os prazos para sua 
execu9ao.

A Agenda Anual de Atividades devera ser elaborada antes da ultima reuniao do ano, haja 
vista a necessidade de aprovaqao do Plano de Trabalho do CBFI para o ano posterior 
visando a certifica9ao do CBH pelo Procomites/ANA.

A elabora9ao devera ser feita mediante a realiza9ao de oficina de trabalho participativa 
com os membros e a Diretoria do CBFI para: i) identifica9ao dos problemas relatives aos 
recursos hidricos a serem objeto de 3930 do CBH; ii) prioriza9ao dos problemas 
levantados: e iii) defin^ao de a9oes estrategicas para a sua solu9ao.

Uma vez definida a Agenda Anual de Atividades, sera planejado o calendario de reunioes 
e eventos do ano. alem dos indicadores de acompanhamento e demais aspectos relevantes 
que deverao nortear a gestao da bacia.

Responsaveis: equipe do Escritorio de Apoio (TWRA) e CBFI e diretoria do CBH Pn
DF
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Local: Brasilia - DF

Periodo: mes 11 e 12

Etapa 2.3 - Elaborar e Aprovar a Agenda Anual de Atividades do CBH Maranhao-
DF

Descri^ao: Esta etapa compreende a elaboragao da Agenda Anual de Atividades do CBM 
Maranhao-DF em articula9ao com os membros do CBH e a Diretoria, estabelecendo as 
a^oes e reunioes a serein realizadas no ano subsequente, os responsaveis e os prazos para 
sua execu^ao.

A Agenda Anual de Atividades devera ser elaborada antes da ultima reuniao do ano, haja 
vista a necessidade de aprova^ao do Plano de Trabalho do CBH para o ano posterior para 
certificaQao do CBH pelo Procomites/ANA.

A elaborate devera ser feita mediante a realizai^ao de oficina de trabalho participativa 
com os membros e a Diretoria do CBH para: i) identifica^ao dos problemas relatives aos 
recursos hidricos a serem objeto de agao do CBF1; ii) priorizaqao dos problemas 
levantados: e iii) definigao de a9oes estrategicas para a sua solu9ao.

Uma vez definida a Agenda Anual de Atividades, sera planejado o calendario de reunioes 
e eventos do ano, alem dos indicadores de acompanhamento e demais aspectos relevantes 
que deverao nortear a gestao da bacia.

Local: Brasilia - DF

Responsaveis: equipe do Escritorio de Apoio (TWRA) e CBH e diretoria do CBH 
Maranhao-DF

Periodo: mes 11 e 12

Etapa 2.4. Apoiar a realiza9ao das atividades planejadas dos CBHs do DF

Descri9ao: A Agenda Anual de cada CBH indicara os eventos, data e horario, 
participantes envolvidos, assunto e pauta de delibera9ao, intraestrutura necessaria para 
eventos presenciais (endere90, auditorio, equipamentos de audio/video, servi90s de 
alimentaqao. recep9ao, etc) ou por videoconferencia {link), entre outras informaqoes 
relevantes para a realiza9ao das reunioes, encontros, oficinas, workshops e seminarios.

Os regimentos internes dos CBHs estabelecem o numero de reunioes ordinarias por 
e outras atividades que demandam a realiza9ao de reunioes plenarias extraordinarias, 
reunioes de camaras tecnicas e grupos de trabalho.

ano

Esta etapa compreende:

■ Organizar e apoiar a realiza9ao de reunioes (presenciais ou por videoconference)
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da Plenarias, das Camaras Tecnicas, dos Grupos de Trabalho e/ou da Diretoria 
do CBHs do DF;

. Organizar e apoiar a realiza^ao de seminarios tecnicos e do Encontro de Integra^ao 

dos Comites de Bacia (EICOB);

. Apoiar e realizagao das Audiencias Publicas dos pianos de recursos hidricos do 
CBH Preto-DF e CBH Maranhao-DF

Responsaveis: equipe do Escritorio de Apoio, diretoria e membros e convidados tecnicos.

Local: Brasilia-DF. As reunioes plenarias ocorrerao em locais definidos pela diretoria. 
As reunides da Camara Tecnica e grupos de trabalho poderao, caso necessario, serem 
realizadas no Escritorio de Apoio aos CB1 Is-DF.

Prazos: As reunioes da Plenaria, Camaras Tecnicas, Grupos de Frabalho e diretoria 
ocorrerao conforme o cronograma previsto no Plano Anual de Trabalho. exceto as 
reunioes extraordinarias convocadas por demandas da Diretoria ou dos membros do CBH.

Etapa 2.5 - Apoiar as atividades realizadas para o cumprimento das metas do Procomites.

Descrigao: O Programa Nacional de Fortalecimento dos Comites de Bacia Hidrograficas 
- Procomites foi instituido pela Resolugao ANA n° 1.190/2016. para promover o 
aprimoramento dos comites de bacia hidrografica dos estados e do Distrito Federal. O DF 
aderiu ao Procomites em 2019 e deve anualmente participar do processo de certificagao 
para o qual e necessario informar a ANA sobre o cumprimento das metas pactuadas.

Responsaveis: Equipe do Escritorio de Apoio

Local: Brasilia-DF

Prazos: 24 meses

META 3 - ELEigOES PARA OS CBHs DO DF REALIZADAS, MEMBROS 
ELEITOS EMPOSSADOS E D1RETOR1AS ELEITAS E EMPOSSADAS

Etapa 3.1 - Realizar o processo eleitoral do CBH Paranaiba-DF

Descrigao: Esta etapa consiste na definigao do processo eleitoral que inclui reunioes com 
a Diretoria do CBH Paranaiba-DF visando a definigao de calendario, elaboragao de 
deliberagoes para aprovagao do Processo Eleitoral, aprovagao e publicagao do edital de 
convocagao, instituigao da Comissao Eleitoral, realizagao de reunioes com a Comissao 
eleitoral, divulgagao nas reunioes plenarias e na sociedade; apoio as demandas 
relacionadas ao processo eleitoral ate a proclamagao dos resultados e posse dos 
membros e eleigao e posse da nova diretoria.

Esta etapa envolve o apoio a Diretoria e a Comissao Eleitoral contorme discriminai

novos
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a) Aprova^ao do cronograma do processo de renovagao dos membros, titulares e 

suplentes;

b) Instituigao da Comissao Eleitoral (CE) encarregada de preparar e coordenar o 

processo eleitoral;

c) Aprovagao e publicagao do edital de convocagao para as eleigoes dos membros 
do CBH Paranaiba-DF no sitio eletronico e publicagao do Extrato do Edital no DODF;

d) Realizar campanha de divulgagao das eleigoes na bacia e no DF;

e) Acolhimento das inscrigdes e credenciar os representantes dos setores de usuarios 
e organizagoes civis de recursos hidricos nos procedimentos de habilitagao e de 
credenciamento de representantes desses segmentos ao processo eleitoral para escolha 

dos membros do CBFI;

f) Publicagao do resultado preliminar das inscrigoes e credenciamento dos 
habilitados e acolher os recursos e encaminhar para a Comissao Eleitoral;

g) Publicagao do resultado final homologado das inscrigoes e credenciamentos 

habilitados;

h) Notificagao dos membros do Poder Publico para indicagao de sens representantes;

i) Realizagao das plenarias para o segmento dos Usuarios e das Organizagoes Civis 
e acolhimento de recursos nos prazos estipulados e publicagao do resultado final;

j) Realizagao de reuniao com Diretoria e Comissao Eleitoral para organizagao da 

posse dos membros eleitos e para a eleigao da Diretoria;

k) Realizagao de Plenaria de Posse dos membros eleitos e Eleigao da Diretoria e 

posse da Diretoria eleita.

Responsavel: Escritorio de Apoio, Diretoria do CBFI

Local; Brasilia - DF

Prazo: 3 meses

Etapa 3.2 - Realizar o processo eleitoral do CBH Preto-DF

Descrigao: Esta etapa consiste na definigao do processo eleitoral que inclui reunifies com 
a Diretoria do CBH Preto-DF visando a definigao de calendario, elaboragao de 
deliberagfies para aprovagao do Processo Eleitoral. aprovagao e publicagao do edital de 
convocagao. instituigao da Comissao Eleitoral, realizagao de reunifies com a Comissao 
eleitoral, divulgagao nas reunifies plenarias e na sociedade; apoio as demanda^f 
relacionadas ao processo eleitoral ate a proclamagao dos resultados e posse dos noyos
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membros e elei^ao e posse da nova diretoria.

Esta etapa envolve o apoio a Diretoria e a Comissao Eleitoral conforme discriminado:

a) Aprova^ao do cronograma do processo de renovagao dos membros, titulares e 
suplentes;

b) Instituigao da Comissao Eleitoral (CE) encarregada de preparar e coordenar o 
processo eleitoral;

c) Aprova^ao e publica^ao do edital de eonvocagao para as elei^oes dos membros 
do CBH Preto-DF no sitio eletronico e publicagao do Extrato do Edital no DODF;

d) Realizar campanha de divulgagao das eleigoes na bacia e no DF;

e) Acolhimento das inscrii^oes e credenciar os representantes dos setores de usuarios 
e organiza^des civis de recursos hidricos nos procedimentos de habilitagao e de 
credenciamento de representantes desses segmentos ao processo eleitoral para escolha 
dos membros do CBH;

f) Publica9ao do resultado preliminar das inscr^oes e credenciamento dos 
habilitados e acolher os recursos e encaminhar para a Comissao Eleitoral;

g) Publicagao do resultado final homologada das inscri^oes e credenciamentos 
habilitados;

h) Notilicagao dos membros do Poder Publico para indicate de seus representantes;

i) Realizagao das plenarias para o segment© dos Usuarios e das Organiza9oes Civis 
e acolhimento de recursos nos prazos estipulados e publica9ao do resultado final;

j) Realiza9ao de reuniao com Diretoria e Comissao Eleitoral para organiza9ao da 
posse dos membros eleitos e para a elei9ao da Diretoria;

k) Realiza9ao de Plenaria de Posse dos membros eleitos e Elei9ao da Diretoria e 
posse da Diretoria eleita.

Responsavel: Escritorio de Apoio, Diretoria do CBH

Local: Brasilia - DF

Prazo: 3 meses

Etapa 3.3 - Realizar o processo eleitoral do CBH Maranhao-DF

Descri9ao: Esta etapa consiste na defm^ao do processo eleitoral que inclui reunioes com 
a Diretoria do CBH Maranhao-DF visando a defm^ao de calendario, elaborate m 
delibera9oes para aprova9ao do Processo Eleitoral, aprova9ao e publica9ao do edital/de
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convoca^ao, institu^ao da Comissao Eleitoral. realiza9ao de reunioes com a Comissao 
eleitoral, divulga^ao do edital e na sociedade; apoio as demandas relacionadas ao 
processo eleitoral ate a proclamagao dos resultados e posse dos novos membros e eleigao 
e posse da nova diretoria.

Esta etapa envolve o apoio a Diretoria e a Comissao Eleitoral conforme discriminado:

a) Aprovagao do cronograma do processo de renovagao dos membros, titulares e 
suplentes;

b) Instituigao da Comissao Eleitoral (CE) encarregada de preparar e coordenar o 
processo eleitoral;

c) Aprovagao e publicagao do edital de convocagao para as eleigoes dos membros 
do CBH Maranhao-DF no sitio eletronico e publicagao do Extrato do Edital no 
DODF;

d) Realizar campanha de divulgagao das eleigoes na bacia e no DF;

e) Acolhimento das inscrigoes e credenciar os representantes dos setores de usuarios 
e organizagoes civis de recursos hidricos nos procedimentos de habilitagao e de 
credenciamento de representantes desses segmentos ao processo eleitoral para escolha 
dos membros do CBH;

f) Publicagao do resultado preliminar das inscrigoes e credenciamento dos 
habilitados e acolher os recursos e encaminhar para a Comissao Eleitoral;

g) Publicagao do resultado final homologada das inscrigoes e credenciamentos 
habilitados;

h) Notificagao dos membros do Poder Publico para indicagao de seus representantes;

i) Realizagao das plenarias para o segmento dos Usuarios e das Organizagoes Civis 
e acolhimento de recursos nos prazos estipulados e publicagao do resultado final;

j) Realizagao de reuniao com Diretoria e Comissao Eleitoral para organizagao da 
posse dos membros eleitos e para a eleigao da Diretoria;

k) Realizagao de Plenaria de Posse dos membros eleitos e Eleigao da Diretoria e 
posse da Diretoria eleita.

Responsavel: Escritorio de Apoio, Diretoria do CBH

Local: Brasilia - DF

Prazo: 3 meses

META 4 - ACOES DE COMUNICACAO E DIVULGAGAO IMPLEMENTADAS
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Etapa 4.1 - Atualizar e implemcntar o Plano de Comunica^ao do CBH Paranaiba-
DF

Descri^ao: Esta etapa consiste na atualiza^ao e implementagao do Plano de Comunica^ao 
do CBH Paranaiba-DF. Este piano inclui o Plano de Comunica9ao elaborado pelo CBH 
acrescido do Plano de Comunica9ao contido no Plano de Recursos Hldricos dos Afluentes 
Distritais do Rio Paranaiba (PRH-DF). A comunica9ao do CBH Paranalba-DF e 
importante para fortalecer a sua imagem institucional como membro na goveman9a das 
aguas. A melhoria da comunica9ao do CBH visa aumentar a sua visibilidade. esclarecer 
suas atribui9oes para a sociedade, divulgar suas normas e do CRH-DF sobre a cobran9a 
do uso da agua, ampliar e qualificar o debate sobre os instrumentos da politiea de recursos 
hidricos e o papel do CBH. Outro aspecto importante e a realiza9ao de campanhas para a 
divulga9ao do processo eleitoral.

Compreende:

Atualizar o Plano de Comunica9ao do CBH Paranaiba-DF

Planejar diariamente conteudo para divulga9ao;

Elaborar a campanha de divulga9ao das elei9oes na bacia hidrografica e no DF;

Criar e manter atualizado o cadastro de midias de interesse do CBH para di vulgar 
as a9oes de interesse do CBH e elaborar clipping com a coleta das noticias de interesse 
do CBH;

Produzir conteudo para divulgar: 
o Noticias semanalmente; 
o Boletins mensais; 
o Materiais informativos semestrais 

o Press release por demanda 
o Divulga9ao e cobertura de eventos, por demanda;

Realizar assessoria de Imprensa;

Atualiza9ao das Plataformas: sites, mailing, grupos de WhatsApp e redes sociais;

Divulgar o Plano de Recursos Hidricos do CBH Paranaiba-DF;

• Confeccionar material institucional e de divulga9ao como banners, folders entre 
outros, relatives ao CBH e a eventos promovidos;

■ Criar e manter atualizado o cadastro de entidades relacionadas com a gestao de 
recursos hidricos no DF para o planejamento e divulga9ao das a9oes de interesse do 
CBH. alem de subsidiar a9oes de mobiliza9ao social na bacia hidrografica. y

Local: Brasilia-DF
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Responsavel: Profissional de Comunica^ao

Prazo: o tempo de dura^o do contrato

Etapa 4.2 - Atualizar e implementar o Plano de Comunica^ao do CBH Preto-DF

Descri^ao: Esta etapa consiste na atualiza9ao e implementa9ao do Plano de Comunica^ao 
do CBH Preto-DF. Este piano inclui o Plano de Comunica^ao elaborado pelo CBH 
acrescido do Plano de Comunica^ao do Plano de Recursos Hldricos dos Afluentes 
Distritais do Rio Preto. A comunica^o do CBH Preto-DF e importante para fortalecer a 
sua imagem institucional como importante membro na governan9a das aguas. A melhoria 
da comunica9ao do CBH visa aumentar a visibilidade do CBH, esclarecer suas atribui9oes 
para a sociedade, divulgar as normas do CBH e do CRH-DF sobre a cobran9a do uso da 
agua. ampliar e qualificar o debate sobre os instrumentos da politica de recursos hidricos 
e o papel do CBH. Outro aspecto importante e a realiza9ao de campanhas para a 

divulgagao do processo eleitoral.

Compreende:

Atualizar o Plano de Comunica9ao do CBH Preto-DF

Planejar diariamente conteudo para divulga9ao;

Elaborar a campanha de divulga9ao das elei9oes na bacia hidrografica e no DF;

Criar e manter atualizado o cadastro de midias de interesse do CBH para divulgar 
as a9oes de interesse do CBH e elaborar clipping com a coleta das noticias de interesse 

do CBH;

Produzir conteudo para divulgar:

o Noticias semanalmente;

o Boletins mensais;

o Materials informativos semestrais

o Press release por demanda

o Divulga9ao e cobertura de eventos. por demanda;

Assessoria de Imprensa;

Atualiza9ao das Plataformas: sites, mailing, grupos de WhatsApp e redes sociais;

• Confeccionar material institucional e de divulga9ao como banners, folders ej 
outros, relatives ao CBH e a eventos promovidos; //
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• Criar e manter atualizado o cadastro de entidades relacionadas com a gestao de 
recursos hi'dricos no DF para o planejamento e divulga9ao das a9oes dc interesse do 
CBH, alem de subsidiar 39608 de mobiliza9ao social na bacia hidrografica.

Responsavel: Profissional de Comunica9ao

Local: Brasilia-DF

Prazo: o tempo de dura9ao do contrato

Etapa 4.3 - Atualizar e implementar o Plano de Comunica9ao do CBH Maranhao-
DF

Descri9ao: Esta etapa consiste na atualiza9ao e implementa9ao do Plano de Comunica9ao 
do CBH Maranhao-DF. Este piano inclui o Plano de Comunica9ao elaborado pelo CBH 
acrescido do Plano de Comunica9ao do Plano de Recursos Flidricos dos Afluentes 
Distritais do Rio Maranhao. A comunica9ao do CBH Maranhao-DF e importante para 
fortalecer a sua imagem institucional como importante membro na goveman9a das aguas. 
A melhoria da comunica9ao do CBH visa aumentar a visibilidade do CBH, esclarecer 
suas atribui9oes para a sociedade, divulgar as normas do CBH e do CRH-DF sobre a 
cobran9a do uso da agua, ampliar e qualificar 0 debate sobre os instrumentos da politica 
de recursos hi'dricos e o papel do CBH. Outro aspecto importante e a realiza9ao de 
campanhas para a divulga9ao do processo eleitoral.

Esta etapa compreende:

Atualizar o Plano de Comunica9ao do CBH Maranhao-DF

Planejar diariamente conteudo para divulga9ao;

Elaborar a campanha de divulga9ao das elei9oes na bacia hidrografica e no DF;

Criar e manter atualizado o cadastro de midias de interesse do CBFI para divulgar 
as 39608 de interesse do CBH e elaborar clipping com a coleta das noticias de interesse 
do CBH;

Produzir conteudo para divulgar:

o Noticias semanalmente;

o Boletins mensais;

o Materiais informativos semestrais

o Press release por demanda

o Divulga9ao e cobertura de eventos, por demanda;



Assessoria de Imprensa;

Atualiza^ao das Plataformas: sites, mailing, grupos de WhatsApp e redes sociais;

• Confeccionar material institucional e de divulgagao como banners, folders entre 
outros, relatives ao CBH e a eventos promovidos;

• Criar e manter atualizado o cadastro de entidades relacionadas com a gestao de 
recursos hidricos no DF para o planejamento e divulga^ao das agoes de interesse do 
CBH. alem de subsidiar agoes de mobilizagao social na bacia hidrografica.

Responsavel: Profissional de Comunicagao

Local: Brasilia-DF

Prazo: o tempo de duragao do contrato

Etapa 4.4 - Gerir o acervo documental dos CBHs do DF

Descrigao: Esta etapa contempla o resgate, organizagao e gestao do acervo 
documental dos CBHs guardado pela Adasa. Serao criadas rotinas de disponibilizagao 
do acervo documental que visa proporcionar o acesso de forma mais rapida a 
documentagao produzida desde a criagao do CBH ate os dias correntes, podendo 
estabelecer um fluxo controlado da massa de documentos, evitando acumulo de 
documentos desnecessarios. A etapa compreende:

Criar a rotina de fluxo de documentos e publicagoes, organizando a 
tramitagao de documentos expedidos e recebidos. dar os 
encaminhamentos adequados e digitalizar documentos quando necessario;

Dar encaminhamento as deliberagoes. mogoes. sugestoes e propostas do 
CBH e das decisoes tomadas pelas plenarias promovendo a divulgagao 
quando for o caso;

Preparar toda a documentagao anterior e posterior as reunioes do CBH, 
incluindo as reunioes plenarias, das Camaras Tecnica, Grupos de Trabalho 
e da Diretoria;

Preparar toda a documentagao para upload nos bancos de dados CINCO e 
DOC-CBH do Procomites;

• Monitorar. manter e dar encaminhamento as demandas recebidas pelo 
enderego eletronico do CBH.

Responsavel: o profissional da area de comunicagao e o profissional de apoi' 
administrative, sob supervisao do Coordenador Tecnico. A
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Local: Brasilia-DF

Prazo: o tempo de dura^ao do contrato

1.5 CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ACAOMETA DATA
INICIO

DATA Valor
RSFIM

39.301,00Eta pa Instalar Escritorio de Apoio 
aos CBHs dos DF Mes 1 Mes 21.1

120.436.50Operacionalizar Escritorio de 
Apoio

Etapa
Escritorio de 
Apoio Instalado 
e em Opera^ao

Meta Mes 1 Mes 21.2
1 Etapa Contratar e remunerar 

Equipe tecnica 655.744,80Mes 1 Mes 241.3
Elaborar e aprovar a Agenda 
Anual de Atividades dos 
CBHs

Etapa
12.550.80Mes 11 Mes 122.1

Mes 24 2.536.00Meta Realizar as atividades 
planejadas dos CBHs 
(Procomites)

Mes 1Etapa
Atividades dos 
CBHs do DF 
planejadas e 
executadas

2 2.2

3.000.00Apoiar a realizatpao do 
processo eleitoral do CBH 
Paranaiba-DF

Mes 9 Mes 12Etapa
3.1

Meta Realiza9ao das 
eleiqoes para os 
CBHs-DF

3.000.00Apoiar a realizacpao do 
processo eleitoral do CBH 
Preto-DF

Mes 9 Mes 123 Etapa
3.2

3.000,00Mes 9 Mes 12Apoiar a realiza9ao do 
processo eleitoral do CBH 
Maranhao-DF

Etapa
3.3

16.140.00Mes 1 Mes 24Atualizar e implementar o 
Plano de Comunica9ao dos 
CBHs do-DF

Etapa
4.1

A9oes de 
comunica9ao e 
divulga9ao 
implementadas

Meta
4

3.706.80Mes 24Gerir o acervo documental 
dos CBHs do DF

Mes 1Etapa
4.4

As Despesas Operacionais da Associa9ao TWRA estao especificadas na Tabela abaixo:

TotalQtdValor UnitUnidadeDESPESAS OPERACIONAIS - TWRA

Administragao de pessoal/ Gestao financeira/ 
contabil/ logistica/ compra R$ 29.088,00R$ 1.212,00mes/ano 24

R$ 6.060,00R$ 1.212,00mes/ano 5Consultoria juridica

35.148,00SUB-TOTAL
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1.6 IND1CADORES

META INDICADORES PARA 
AFERIR O ALCANCE 

DE RESULTADO

FORMAS DE 
VERIFICACAO

Meta 1
Instalar e operacionalizar o 
Escritorio de Apoio

Indicador 1.1. Escritorio de 
Apoio. sede dos Comites 
de bacia instalado em 
Brasilia-DF, com placa de 
identificaQao,
infraestrutura fisica e 
pessoal adequado ao 
perfeito funcionamento, de 
forma continua durante 
toda a vigencia da parceria

Apresentar a Adasa, no 
Mes 2, relatorio sobre a 
instalado do Escritorio de 
Apoio contendo a relaqao 
dos equipamentos 
instalados, mobiliario, 
documentaqao fotografica 
e a rela^ao da equipe 
tecnica contratada para 
executar as atividades da
parceria.

Indicador 2.1. Agenda 
Anual de Atividades do CBH 
Paranaiba-DF, CBH Preto- 
DF e CBH Maranhao-DF 
elaboradas e entregues para as 
respectivas diretorias para 

submetidas 
Plenarias na ultima reuniao 
do ano.

Entregar para a Adasa as 
Agendas Anuais de 
Atividades de cada CBH do 
DF e suas respectivas 
Deliberaqoes de aprovaqao 
pelas respectivas plenarias 
em dezembro do ano emasserem

curso.

Indicador 2.2. Atividades dos 
CBHs do DF executadas

Entregar para a Adasa os 
Relatorios Anuais de 
Atividades de cada CBH do 
DF,
Deliberaydes aprovando os 
as agendas, atas das 
reunioes ordinarias e outros 
documentos referentes as 
atividades realizadas apos 
aprovaqao pelas plenarias 
na primeira reuniao do ano 
subsequente.

Meta 2
Atividades dos CBHs-DF 
planejadas e executadas

como,asstm



Indicador 
Desenvolvimento 
atividades visando a
documenta9ao relativa ao 
cumprimento das metas do 
Programa Nacional de
Fortalecimento dos Comites 
de Bacias Hidrograficas - 
Procomites.

2.3
das

Apresentar a ADASA o 
relatorio de a^oes 
desenvolvidas e seus 
resultados.

Indicador 3.1 - Processo 
eleitoral de cada um dos 
CBHs planejado, definido, 
aprovado e publicado e 
divulgado 
eletronico e na imprensa 
oficial.

Entregar para a Adasa 
relatorio contendo as 
Delibera9oes referentes ao 
processo 
aprovadas em cada CBH, 
copia do DODF e endere90 
eletronico da divulga9ao 
nos sitios eletronicos.

eleitoral
sitiono

Meta 3
Apoiar a realiza9ao das 
elei9oes para os CBHs-DF



Rela^o dos inscritos.Indicador 3.2 - Numero de 
inscri96es acolhidas de 
representantes dos setores 
usuarios e da sociedade 
civil deve ser, no minimo, 
igual a quantidade de vagas 
definidas nos respectivos 
regimentos internos.

Relatorios finais das 
Comissoes Eleitorais de 
cada CBH, contendo as 
relates dos membros 
eleitos entregues a Adasa.

Indicador 3.3 - Plenarias 
eleitorais concluidas;

Entregar a Adasa as Atas 
das reunioes plenarias dos 
CBHs de posse dos 
membros eleitos e elei^ao e 
posse das Diretori as.

Indicador 3.4 - Plenarias de 
posse dos membros eleitos 
e de elei^ao das Diretorias 
realizadas.

Apresentar anualmente a 
ADASA o comparativo 

atividades 
previstas no Plano de 
Comunicaqao 
atividades realizadas, com 

percentual 
implementaqao.

Meta 4 - A9oes de 
Comunica9ao 
Divulgat^ao 
Implementadas

Indicador 
ImplementaQao, nos dois 
anos da parceria, de no 
minimo 60% das atividades 
previstas no Plano de 
Comunica9ao do Comite.

4.1
e

entre as

ase

deo
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Indicador 4.2 - Elabora^ao 
e divulga^ao de 4 (quatro) 
informativos eletronicos 
trimestrais por ano.

Apresentar anualmente a 
ADASA os informativos 
eletronicos elaborados no 
ano e a comprovaqao da 
sua divulgaqao.

Indicador 4.3 - Atualiza9ao 
do sitio eletronico do 
Comite de forma continua 
durante todos os 12 meses 
do ano de todos os anos da 
parceria.

Apresentar anualmente a 
ADASA relatorio de 
atualizaqoes do sitio 
eletronico.

Criar
cadastro de midias e de 
entidades de interesse dos 
CBHs do DF, que deverao 
ser mantidos atualizados ao 
longo da vigencia da 
parceria.

Indicador 4.4. Apresentar anualmente a 
ADASA o cadastro de 
midias e o cadastro de 
entidades de interesse dos 
CBHs do DF, bem como 
relatorio contendo as 
atualiza9oes realizadas nos 
referidos cadastres durante 
o ano.

Indicador 4.5 - Gerir o 
acervo documental dos 
CBHs do DF.

Acervo documental 
organizado, catalogado. 
arquivado e retinas de 
disponibilizaqao do acervo 
estabelecidas. Retinas de 
tramitagao de documentos 
e publicagoes 
estabelecidas.

1.7 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Valor (RS)Mes do DesembolsoExerdcio

R$ 166.212,40Dezembro2022

R$ 1 13.283,10Margo

R$ 103.231,10Junho2023

R$ 103.073,90Setembro

R$ 100.391.10Dezembro

R$ 104.523,10Margo

R$ 100.311,10Junho2024

R$ 104.523,10Setembro

R$ 7.174.00Dezembro

R$ 894.560,90Total

1.8 TRIBUTOS, ENCARGOS E PROVISIONAMENTO DE RECURSOS PA 

VERBAS RESCISORIAS /
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Provisionamento 
pagamento 
rescisorias 
(incluindo Aviso, INSS FPAS 
566 - 20%; INSS terceiros - 
4,5%; RAT - 1%; PIS s/folha 
1%; FGTS 8%; multa FGTS - 
40%) R$

Profissional Tributes
Encargos

Valor dos Tributes para
verbas

e
de(RS)
(6,66%)

(descri^ao)

R$ 1635.00I Coordenador Tecnico 
Administrativo-Financeiro (40 h)

INSS FPAS 566
20%

R$ 367,88INSS Terceiros - 
4.5%

R$ 938.08

RS 81.75RAT - 1%

R$ 81.75PIS S/FOLHA 1%

RS 654.00FGTS8%

RS 960.00INSS FPAS 566I Profissional de Comunicaijao 
(20h) 20%

RS 216.00INSS Terceiros 
4.5%

RS 550.80

RS 48.00RAF- 1%

RS 48.00PIS S/FOLHA 1%

RS 384.00FGTS8%
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I Profissional de Apoio 
Administrativo e de Secretariado 
(40 h)

INSS FPAS 566 - R$ 904,00
20%

INSS Terceiros - 
4.5%

R$ 203.40

R$ 518.67

RAT-1% RS 45,20

PIS S/FOLHA 1% R$ 45,20

FGTS8% R$ 361.60

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

JOSE FRANCISCO GONSALVES JUNIOR
Representante Legal da TWRA



f

Nome do dirigente e cargo que ocupa na OSC: Marcelo da Silva Moretti - Diretor financeiro 

Carteira de identidade: MG-7.905.989 

orgao expedidor: SSP/MG

CPF: 045.864.266-59

Endere^o residencial: Rua Pernambuco 147, Apto 501, Praia da Costa, Vila Velha - ES, 29.101-
335

Telefones: 27 99283-6153

e-mail: msmoretti(a)gmail.com

Nao contratara com recursos da parceria, para presta^ao de servigos, servidor ou 

empregado publico, inclusive aquele que exerga cargo em comissao ou fungao de 

confianga, de orgao ou entidade da administragao publica distrital celebrante, ou seu 

conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o 

segundo grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 

orgamentarias;

Nao serao remunerados, a qualquer titulo, com os recursos repassados:

(a) membro de Poder ou do Ministerio Publico ou dirigente de orgao ou entidade da 

administragao publica distrital;

(b) servidor ou empregado publico, inclusive aquele que exerga cargo em comissao ou 

fungao de confianga, de orgao ou entidade da administragao publica distrital celebrante, 

ou seu conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate 

o segundo grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 

orgamentarias; e

(c) pessoas naturais condenadas pela pratica de crimes contra a administragao publica 

ou contra o patrimonio publico, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena 

privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.

Brasilia, 23 de novembro de 2022.

0/2
JOSE FRANCISCO GONSALVES JUNIOR

Representante Legal da TWRA



Portfolio de Projetos

TWRA
TROPICAL WATER RESEARCH ALLIANCE

21 BRASIL AlUAS
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Tftulo: Ationgo Tropical de Pesquisa da Aqua 

Rede Internacional para a Conservagi 

Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentd 

Bacias Hidrogrdficas Tropicais

Objetivo: Desenvolver tecnologias ambientais
metodologicos para o desenvolvimento de uma gestao ini 
sustentavel das bacias hidrograficas tropicais, atraves da ca 

de pessoal e mitiga^ao dos efeitos da degradagao 

mudangas climaticas.
am

Coordenador: Dr. Marcelo da Silva Moretti 

Status: em andamento
Duragao: 36 meses (inicio previsto 24/08/2019)
Patrocinador(es): FARES 

Investimento: R$ 300.000,00



Tftulo: Projeto de fomento para a implemen 

consolidagao da Alianga Tropical de Pesqi 

Agua (TWRA) - sede regional Parana

Objetivo: Conceder quotas institucionais de bolsas destinadas a coordena^ao e 

Implementagao e consolidapao da TWRA - Sede Regional Parana, no Estado c 

atividades a serem desenvolvidas terao a supervisao da Superintendence 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e Fundagao Araucaria e serao executada 

coordena^ao da sede regional da Alianpa, localizada na UFPR - Setor Palotina coi 
instituiqao dos bolsistas (mestrado e graduagao).

Coordenador: Dra. Yara Moretto 

Status: em andamento 

Dura?ao: exercicio do ano de 2020 

Patrocinador(es): Fundagao Araucaria 

Investimento: R$ 81.600,00



Tftulo: Desenvolvimento sustentdvel 

do biodiversidade do 

Tocontis-Aroguoio: Projeto Piloto

e conse 

bocio hidrc

Objetivo: Conceituagao e estudo da Gestao Integrada dos 

Hidricos (GIRH), com a geragao de informagoes em diferente 

permitindo a construgao de modelos robustos que possam 

previsoes sobre fenomenos naturals ou degradagao ambients

Coordenador: Dr. Jose Francisco Gongalves Junior 

Status: em andamento 

Duragao: 01/09/2021 a 30/08/2023 

Patrocinador(es): MDR e Itau 

Investimento: R$ 2.000.000,00



Titulo: Indicadores e indices de vulnerabili 

exposigoo aos efeitos das mudangas climdti 

setores estrategicos no Estado do Par 

desenvolvimento de indice de sustentabilidadt

Objetivo: Proposigao e validagao de indicadores de vulnerabilidade climatica e < 
que avaliem o risco climatico, no cenario atual e future, seja em ecossistemas n 

produgao, alem da criagao de um banco de dados ambiental, social e economicc 

todo o estado do Parana para que se possa quantificar a vulnerabilidade de um; 

do estado e demonstrar suas principals fragilidades, apontar tendencias ou indie; 

de dificil deteegao.
IvOftA
TROPICAL WATER RESEARCH ALLIANCE

Coordenador: Dra. Yara Moretto 

Status: em andamento 

Dura^ao: 40 meses (inicio 25/11/2021) 

Patrocinador(es): Fundagao Araucaria 

Investimento: R$ 866.540,00



Titulo: Rede internacional poro conserve^ 

biodiversidade e desenvolvimento sustentdvel 

bacios hidrogrdficas tropicais

Objetivos: I. desenvolvimento de modelos preditivos e integrados, orientandc 

fazer frente as mudan?as globais em grandes escalas espaciais e temporals no: 
Hemisferio Sul; II. Desenvolvimento de ferramentas para a elaborate de pianos i 
escalas local (zonas riparias) e regional (bacias hidrograficas); III. desenvo 

ferramentas, produtos e diretrizes tecnicas para gestores e tomadores de 

transferencia de tecnologias ambientais atraves da cooperapao entre os pesqi 
gestores ambientais e a sociedade em geral, disseminando informagoes e tecnol 
de mao dupla, por meio de urn processo de retroalimentagao.

Coordenador: Dr. Jose Francisco Gongalves Junior
Status: em andamento
Dura?ao: 23/02/2022 a 29/02/2024
Patrocinador(es): CNPq 

Investimento: R$ 1.000.000,00



t

Tftulo: Integrated Assessment of Bioea 

Threats and Solutions in the Bahia region of 

Francisco River Basin

Objetivo: Identificar diferentes tecnicas de manejo suste 

terra e abordagens para reduzir as ameagas a seguranga 

bioeconomia na Bacia do Rio Sao Francisco (BRSF).

TWRA Coordenador: Dr. Jose Francisco Gongalves Junior 

Status: em andamento 

Duragao: 20/06/2022 a 28/02/2023 

Patrocinador(es): Griffith University 

Investimento: $56,000,00 (AUD)

TROPICAL WATER RESEARCH ALLIANCE



Tftulo: Aguos
ecologica e gestao hidrico para revitaliza 

bacias hidrogrdficas

para a sociedade: resta

Objetivo: Propor agoes integradas voltadas para conservagac 

agua, solugoes baseadas na natureza, promogao da conecti 

paisagem e fortalecimento da cadeia de produgao de se 

mudas, alem de iniciativas de educagao ambiental e a 

tecnica rural.

Coordenador: Dr. Alan Mosele Tonin 

Status: aguardando financiador
Duragao proposta para o desenvolvimento do projeto: 5
Patrocinador(es): MDR
Orgamento previsto: R$ 16.993.812,00

am



FUNDACAO
ARAUCARIA

Apoio ao Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnologico do Parana

Ato da Diretoria Executiva 070/2020
Ref.: Protocolo n9 16.959.629-8 - Aprova^ao de Plano de Trabalho

Processo de Inexigibilidade de Chamada Publica 12/2020

A Diretoria Executiva da Fundagao Araucaria de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnologico do Estado do Parana, RESOLVE aprovar o Plano de Trabalho concernente 

ao PROJETO DE FOMENTO PARA A IMPLEMENTAgAO E CONSOLIDAgAO DA ALIAN^A 

TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA (TWRA) - SEDE REGIONAL PARANA, parceria entre a 

FUNDACAO ARAUCARIA E TWRA, sob o (protocolo 16.959.629-8), onde figura como 

proponente a Universidade Federal do Parana - UFPR, CNPJ n^ 75.095.679/0001-49,

com objetivo de conceder quotas institucionais de bolsas destinadas a coordenagao e 

ao auxilio na Implementagao e consolidagao da TWRA - Sede Regional Parana, no 

estado do Parana. As atividades a serem desenvolvidas terao a supervisao da 

Superintendencia de Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e Funda^ao Araucaria 

e serao executadas a partir da coordenagao da sede regional da Alianga, localizada na 

UFPR - Setor Palotina com o auxilio da instituigao dos bolsistas (mestrado e 

graduagao), no montante de ate R$ 81.600,00 (oitenta e urn mil e seiscentos reais) da 

Fundagao Araucaria, a ser provide do exercicio financeiro de 2020 nos termos da Lei 

Estadual Ng. 12.020/98, alterada pela Lei Estadual N?. 15.123/06, para o fomento de 

projetos submetidos no ambito deste processo.

Curitiba, 13 de outubro de 2020.

y

Prof. Gerson Koch

Diretor Administratiyo- 
Financeiro

Prof.Dr. Luiz Marcio SpinosaProf.Ramiro Wahrhaftig

Diretor de Ciencia, Tecnologia e 
Inovagao

Presidente

www.FundacaoAraucaria.org.br

http://www.FundacaoAraucaria.org.br


£tCNPq
Connate Htrienat *

3884992459557981

TERMO DE OUTORGA

Processor 400439/2G22-0
Vigencia: inicio: 23/02/2022 fim: 29/02/2024 
Titulo: Rede internacional [ 
bacias hidrograficas tropicals 
Institui^ao de Executor Universidade de Brasilia 
CNPJ: 00038174000143
A?ao: ALIANCA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA - BRASIL 

Valor Global: R$ 1.000.000,00 

Custeio: R$ 1.000.000,00

para conservagao da biodiversidade e desenvolvimento sustentavel em

AUSTRALIA

?nMr^od0'J0^^FranCiSC0 S°ngalveS J(inior' CPF numero 024.060.437-70, sabedor de que a presente 
LUNLtSSAO constitui aporte financeiro com encargos em prol do desenvolvimento cientifico,
tecnologico e de inovagao do Pais e, considerando a necessidade de prestar contas do dinheiro 
publico utilizado, conforme legislagao vigente, declara e se obriga a:

a) dedicar-se as atividades pertinentes a proposta aprovada;

b) conhecer, concordar e atender integralmente as exigencias e as normas que reqem a CONCESSAO 
acima especificada;

c) ter ciencia de que o nao cumprimento do pactuado ensejara o ressarcimento parcial ou integral
ao CNPq do investimento realizado com a CONCESSAO, atualizado monetariamente de acordo com a
corregao dos debitos para com a Fazenda Nacional, acrescido de juros, sob pena de ter seu nome 
inscrito no Cadastre Informative de Creditos Nao Quitados do Setor Publico Federal i CADIN, de 
submeter-se a_Processo Administrative de Cobranga ou a Tomada de Contas Especial no Tribunal de 
Contas da Uniao, a inscrigao do debito decorrente na Divida Ativa da Uniao e eventual execugao 
judicial;

d) ter ciencia de que o apoio financeiro podera ser cancelado ou suspense em caso de ausencia de
repasse financeiro de eventual parceiro responsavel pelo aporte; e

e) ter conhecimento de que a aceitagao deste TERMO e feita sob pena da incidencia nos artigos 297- 
299 do Codigo Penal Brasileiro sobre a falsificagao de documento publico e falsidade ideologica, 
respectivamente.

Anexo IB
CONDUCES GERAIS PARA AUXILIOS 

1. DA CONCESSAO

1.1. Ao aceitar o apoio financeiro, o beneficiario declara formalmente:
a) observar o disposto na legislagao pertinente e nas normas do CNPq;
b) conhecer o Acordo de Cooperagao Tecnica (colocar link para o respective acordo, se possivel, ou 
ao modelo se nao for possivel!) firmado entre a instituigao de execugao do Projeto / Plano de 
Trabalho e o CNPq, publicado no Diario Oficial da Uniao;
c) possuir anuencia formal da instituigao de execugao do Projeto / Plano de Trabalho, seja sob a 
forma de vinculo empregaticio ou formal.
d) dispor das autorizagoes especiais de carater etico, legal ou logistico, nos casos em que sejam 
exigidas, devido as caracteristicas do projeto;
e) manter os documentos referidos nas alineas £c/ e id/ em seu poder ate cinco anos apds a /
aprovagao final das contas do CNPq, nao sendo necessaria sua remessa ao CNPq;
f) estar ciente de que o prazo para utilizagao dos recursos financeiros comega a vigorar a partir
da assinatura do Termo de Outorga e se encerra no termino de sua vigencia, devendo ser aplicados/ 
tais recursos, exclusivamente para a execugao da proposta aprovada; /
g) conhecer e respeitar as diretrizes da Comissao de Integridade na Atividade Cientifica do CNPq
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<
(http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/]ournal_content/56 INSTANCEGoED/10157/106200).

1.2. 0 beneficiario compromete-se, ainda, a:
MLnIi'liZan+0iS-reC~rS!!S ^inanceiros de acordo com os criterios e procedimentos estabelecidos 
Manual de Utilizagao de Recursos Financeiros e Prestagao de Contas
(http V/v/ww.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56 INSTANCE 0OED/10157/6122070); 
t KtT’iZar 05 recursos financeiros estritamente para o cumprimento do objeto do Proieto/ Plano de 
Trabalho e exclusivamente com itens financiaveis estabelecidos nas normas do CNPq, na Acao ou no 
instrumento juridico de parceria que a ampare;
c) assumir todas as obrigagoes legais decorrentes de contratagoes eventuais necessarias a 
consecugao do objeto, eximindo o CNPq de qualquer responsabilidade que possa advir de 
tais contratagoes;
d) apresentar, nos prazos que Ihe forem determinados, informagoes ou documentos referentes tanto 
ao desenvolvimento quanto a conclusao do Projeto / Plano de Trabalho aprovado;
6) propor alteragoes ao Projeto / Plano de Trabalho para previa analise e deliberagao do CNPq e de 
entidade co-financiadora, quando for o caso, desde que nao se altere o objeto do Projeto; 
t) permitir e facilitar ao CNPq o acesso aos locais de execugao do projeto 
avaliagao;
g) apresentar relatorios parciais de execugao do objeto do Projeto / Plano de Trabalho, 
monitoramento e a avaliagao, a cada 12 (doze) meses, via plataforma eletronica do CNPq;
h) apresentar o Relatorio de Execugao do Objeto i REO do Projeto / Plano de Trabalho, bem como o 
comproyante de devolugao de eventual saldo remanescente, em ate 60 (sessenta) dias apos o termino 
da vigencia do processo, via plataforma eletronica do CNPq, sob pena de instauragao de processo 
administrative de cobranga;
i) apresentar Relatorio de Execugao Financeira, quando exigido pelo CNPq, conforme disposto no 
Manual de Utilizagao de Recursos e Prestagao de Contas;
j) solicitar autorizagao formal ao CNPq quando pretender remanejar recursos de capital para 
custeio, e vice-versa, em percentual superior a 20% do valor total do Projeto; e
k) solicitar prorrogagao do projeto, quando necessario, via plataforma eletronica do CNPq, 
prazo minimo de 30 (trinta) dias antes do termino da vigencia, acompanhada da devida 
justificative.

no

para monitoramento e

para o

no

2. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL / CRIACAO PROTEGIDA

Caso o projeto possa resultar em produto, processo ou servigo passivel de protegao da Propriedade 
Intelectual ou que venha a ter valor comercial, a troca de informagoes e a reserva dos direitos, 
em cada caso, se darao de acordo com o estabelecido nas legislagoes especificas nacionais e 
internacionais, bem como nas normas internas do CNPq sobre propriedade intelectual.

3. DAS PUBLICAgOES E DIVULGAgAO

3.1. Trabalhos publicados e a divulgagao, sob qualquer forma de comunicagao ou por qualquer 
veiculo, de resultados obtidos com recursos do Projeto / Plano de Trabalho, deverao, 
obrigatoriamente, no idioma da divulgagao, fazer mengao expressa ao apoio recebido do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico i CNPq i Brasil, bem como mencionar quaisquer 
outras entidades/orgaos financiadores, especialmente aqueles que participaram no apoio do Projeto 
/ Plano de Trabalho em conjunto com o CNPq.
3.2. Material de divulgagao de eventos, publicagoes em geral e a publicidade relativa a eles, e de 
trabalhos e atividades apoiadas ou financiadas pelo CNPq, deverao trazer a logomarca deste em 
lugar visivel, de facil identificagao em escala e tamanho proporcionais a area de leitura. 
Esclarecimentos a respeito e os padroes a observar devem ser objeto de consulta previa junto a 
area de comunicagao social do CNPq (comunicacao@cnpq.br).
3.2.1. Os itens anteriormente relacionados, bem como a publicidade relativa a eles, deverao trazer 
a logomarca de outras entidades/orgaos financiadores, em lugar visivel, de facil identificagao, e 
em escala e tamanho proporcionais a area de leitura.

4. DA DESISTENCIA, DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DO BENEFKIO

4.1. 0 beneficiario devera comunicar, via plataforma eletronica do CNPq, a desistencia do projeto 
acompanhada da devida justificativa.
4.1.1. No prazo de 60 (sessenta) dias da comunicagao da desistencia, deverao ser apresentados o 
relatorio de execugao do objeto do Projeto / Plano de Trabalho e o relatorio de execugao 
financeira, como tambem devera ser devolvido ao CNPq eventual saldo financeiro.
4.1.2. A nao observancia do disposto no item 4.1.1 implicara a devolugao do valor devidamente
atualizado monetariamente, acrescido de juros, na forma da legislagao aplicavel aos debitos da 
Fazenda Nacional. /
4.2. A liberagao dos recursos do apoio financeiro ao projeto sera suspense quando ocorrer uma ou7 
mais das seguintes irregularidades, constatada(s) por procedimentos de monitoramento e control^// 
realizados pelo CNPq, Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovagoes e Comunicagoes i MCTIC, /)\| 
Ministerio da Transparencia e Controladoria-Geral da Uniao i CGU ou Tribunal de Contas da Uniao ;l
TCU: Jya) nao comprovagao da utilizagao adequada de parcela anteriormente recebida, na forma da 7 J
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legislate pertinente, quando solicitada;
b) verificagao de desvio de finalidade na utilizagao dos recursos 
ou adquiridos no projeto; ou dos bens patrimoniais gerados
c) atrasos nao justificados no cumprimento das etapas do Projeto/Plano de Trabalho; e 
a) quando for descumprida qualquer condigao deste instrumento.

4i"1AnA!!rmtnneHUlaridad!-S)^VerifiCacla(s) deven§(ao) sen corrigida(s) no prazo fixado pelo CNPq.
' ' Ao terniino do prazo fixado, mantida uma ou mais irregularidades previstas no item 4.2 o 

auxiiio sera cancelado, aplicando-se, no que couber, o disposto nos itens 4.1.1 e 4.1.2.
n'n^n^moC^laHa l ‘~oncess§0 do auxiiio o beneficiario sera considerado inadimplente, ’ten§ suspense 
o pagamento de todas as concessoes vigentes e nao podera concorrer a novas modalidades de apoio
cabiveis1"0 ^ 3 regulariza^ao de sua situagao perante o CNPq, sem prejuizo de outras medidas
4.4.1. 0 cancelamento do auxiiio com fundamento no item 4.3 obrigara o BENEFICIARIO a ressarcir 
integralmente o CNPq de todas as despesas realizadas, atualizadas 
da legislagao. e acrescidas de juros nos termos

5. DAS DISPOSigOES FINAIS

5.1. As propostas financiadas com recursos de outras fontes obrigam, ainda, a observancia de 
eventuais disposigoes especificas constantes na Agao ou no instrumento iuridico de parceria que a 
ampare.
5.1.1. Se financiada com recursos de outras fontes, poderao prevalecer ainda disposigoes 
especificas constantes na Agao ou no instrumento juridico de parceria que a ampare.
5.2. Para assinatura do Termo de Outorga a instituigao de execugao do Projeto / Plano de Trabalho 
devera ter Acordo de Cooperagao Tecnica vigente firmado com o CNPq.
5.3. 0 apoio financeiro aprovado pelo CNPq nao gera vinculo de qualquer natureza ou relagao de 
trabalho.
5.3.1. 0 pessoal envolvido na execugao do projeto nao possuira vinculo de qualquer natureza com o 
CNPq e deste nao podera demandar quaisquer pagamentos, sendo estes de inteira responsabilidade do 
beneficiario / instituigao de execugao do Projeto / Plano de Trabalho que o tiver empregado na sua 
execugao.
5.3.2 Ficam o beneficiario e a instituigao de execugao do Projeto / Plano de Trabalho responsaveis 
por ressarcir o CNPq por quaisquer despesas decorrentes de eventuais processes trabalhistas.
5.4. 0 processo somente sera encerrado apos as aprovagoes do relatorio de execugao do objeto do 
Projeto / Plano de Trabalho e da Prestagao de Contas Financeira, quando exigida, e desde que 
cumpridas todas as condigoes previstas neste instrumento e nas normas aplicaveis.
5.5. A inobservancia de dispositivos legais aplicaveis implicara no encerramento imediato do apoio 
financeiro aprovado e obrigara o beneficiario a ressarcir integralmente o CNPq de todas as 
despesas realizadas, atualizadas e acrescidas de juros nos termos da legislagao, sem prejuizo da 
aplicagao de penalidades cabiveis.
5.6. 0 beneficiario reconhece que ao CNPq compete exercer a autoridade normativa de monitoramento 
e controle sobre a execugao do Projeto / Plano de Trabalho, bem como transferir a responsabilidade 
pelo projeto, no caso de paralisagao ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a 
descontinuidade das atividades.

Declara, ainda, que leu e aceitou integralmente os termos deste documento e as Condigoes Gerais em 
anexo, comprometendo-se a cumpri-los fielmente, nao podendo, em nenhuma hipdtese, deles alegar 
desconhecimento.

Termo de aceitagao registrado eletronicamente por meio da internet junto ao CNPq, pelo agente 
receptor 10.0.10.56(srv-picclO.enpq.br) , mediante uso de senha pessoal do Beneficiario em 
23/02/2022, originario do numero IP 200.130.33.73(200.130.33.73) e numero de controle 
2771761727717617:2341947286-1732984600.

Para visualizar este documento novamente ou o PDF assinado digitalmente, 
http://efomento. enpq.br/efomento/termo?numeroAcess0=3884992459557981.
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UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

Rua Dr. Faivre, 405,andar - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-140 
Telefone: (41) 3360-5405 - http://www.ufpr.br/

CONVENIO N9 151/2021

Processo n? 23075.066498/2021-38

FUNDACAO
ARAUCARIA

Apoio ao Desenvotvimento Cientifico 
e Tocnologico do Parana

TERMO DE CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO (CONVENIO PD&I) N? 
151/2021 PDI

PROCESSO N9 18.244.672-6

CONVENIO 
DESENVOLVIMENTO 
(CONVENIO PD&I) QUE 
CELEBRAM FUNDAgAO ARAUCARIA DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 
E TECNOLOGICO DO PARANA, E A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - 
UFPR; PARA A EXECUgAO DE "NAPI 
AGUAS", VISANDO O FORTALECIMENTO 
DAS POUTICAS PUBLICAS DAS AREAS DE 
AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS

PESQUISA, 
E INOVACAO 

ENTRE SI

PARA

Pelo presente instrumento, os PARTfCIPES abaixo qualificados:

Fundagao Araucaria de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico do Parana, agencia de 
fomento, nos termos do Art. 2g, inc. V, da Lei Estadual 20.541/2021 (Marco Legal Estadual de CT&I), 
integrante do Sistema Paranaense de Inovagao, conforme § Un., do Art. 3g, da Lei Estadual 20.541/2021, 
pessoa juridica de direito privado integrante da Administrag:ao Indireta do Estado do Parana, com criagao 
autorizada na forma da Lei Estadual 12.020/1998, inscrita no CNPJ sob o n9 03.579.617/0001-00, 
domiciliada na Av. Comendador Franco, 1341 - Cietep, Jardim Botanico, na cidade de Curitiba/PR, 
doravante denominada "CONCEDENTE", neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor Ramiro 
Wahrhaftig, brasileiro, R.G. N9 952291-3 SSP PR, CPF 321.770.549-15, residente e domiciliado a Ru^ 
Campos Sales, n9 782, CEP 80.030 376 ,Curitiba PR, e pelo Diretor de Administragao e Finangas, Senhdr 
Gerson Luiz Koch, brasileiro, R.G. N9 754.751 PR, CPF n9 183.960.899-49, residente e domiciliado a Rdp , 
Osorio Duque Estrada, n9 682, CEP 80.520-470, Curitiba PR; e /S

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR, com sede na Rua Xv de Novembro, 1299, Bairro Centf6, 
CEP 80060-000, Curitiba - PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n9 75.095.679/0001-49, Institui^ao de Ciervaa,
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Tecnologia e Inovagao (ICT), conforme definido no Art. 22, inc. VI, da Lei Estadual 20.541/2021neste ato 
representado(a) pelo Reitor, Sr. RICARDO MARCELO FONSECA, portador(a) da Carteira de Identidade 
4.188.589-0, expedida pela SSP PR, e CPF n5 729.663.519-34, residente e domiciliado a Rua Jeremias M 
Perretto, 01288, Casa 37, Campo Comprido, Curitiba/PR, doravante referida como "ICTPR"; e

RESOLVEM celebrar o presente CONVENIO DE PARCERIA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 
INOVACAO, com fundamento no artigo 17 da Lei Estadual n^ 20.541/2021, mediante as seguintes 
clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convenio visa a realizagao conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao 
(PD&I) entre os PARTICIPES, em regime de mutua colaboragao, tendo por objeto a execugao do projeto 
intitulado "Indicadores e indices de vulnerabilidade e exposigao aos efeitos das mudangas climaticas 
em setores estrategicos no estado do Parana ", que tern como objetivo a proposigao e validagao de 
indicadores de vulnerabilidade climatica e de preditores que avaliem o risco climatico, no cenario atual e 
futuro, seja em ecossistemas naturais ou de produgao, alem da criagao de urn banco de dados ambiental, 
social e economico que abranja todo o estado do Parana para que se possa quantificar a vulnerabilidade 
de uma dada regiao do estado e demonstrar suas principais fragilidades, apontar tendencias ou indicar 
fenomenos de diffcil detecgao, protocolo ng 18.244.672-6, em conformidade com o Plano de Trabalho 
(Anexo I).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DAS PE£AS DOCUMENTAIS

Esta parceria decorre do processo de Inexigibilidade de chamamento publico n.9 012/2021, objeto do 
processo administrativo n9 18.244.672-6, com resultado final publicado no Diario Oficial do Estado de 12 
de novembro de 2021 e integram este Convenio, independente de transcrigao, o Plano de Trabalho 
aprovado (Anexo I), bem como os documentos constantes no referido processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O presente Convenio tera vigencia de 40 (quarenta) meses apos a sua assinatura, para cumprimento do 
objeto do convenio e prestagao de contas final.

PARAgRAFO PRIMEIRO - A vigencia acima aludida detalha-se da seguinte forma: Pen'odo de execugao do 
projeto pelo prazo de 37 meses. Pen'odo de prestagao de contas da Convenente, correndo pelos 30 dias 
subsequentes, apos o que inicia-se o pen'odo de avaliagao e procedimentos internos da Fundagao 
Araucaria que correra pelos 60 dias finais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A vigencia deste Convenio podera ser prorrogada, a criterio da Fundagao 
Araucaria, por prazo igual ou inferior, por meio da celebragao de Termo Aditivo. O aditamento exige 
solicitagao com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias do fim da vigencia, acompanhada de, 
justificativa tecnica e a apresentagao de novo Plano de Trabalho. Para a prorrogagao da vigencia do 
presente instrumento, devera a ICTPR observar os prazos maximos previstos no Edital de Chamadp 
Publica, conforme o caso. //

N

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando a dificuldade de definir antecipadamente e com preci$jig/a 
duragao necessaria para execugao das atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao, os prazos
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iniciais e finals das etapas do Plano de Trabalho poderao sofrer alteragoes, condicionadas a autorizagao 
da Funda^ao Araucaria.

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE EXECU^AO DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho define os objetivos a serem atingidos por meio do presente instrumento, apresenta 
o planejamento e o cronograma ffsico-financeiro dos trabalhos que serao desenvolvidos, detalha as 
atividades e as atribui^oes dos participes e estabelece a alocagao de recursos humanos, materials e 
financeiros, estabelecendo objetivos, metas e indicadores de execu?ao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Respeitadas as previsoes contidas na legislate em vigor, a ICTPR executara as 
atividades de PD&I descritas no Plano de Trabalho (Anexo I), que constitui parte integrante e 
indissociavel deste Acordo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Admite-se a subcontrata^ao de profissionais, institui$6es e empresas de 
reconhecida competencia para a execu$ao de atividades tecnicas especificas previstas no Plano de 
Trabalho, cabendo a ICTPR a responsabilidade pela sua coordena^ao e execu^ao nos termos previstos 
neste instrumento. A subcontratagao restringe-se a execu^ao de partes especificas do piano de trabalho 
relacionadas a atividades tecnicas e e limitada a rubrica de services.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pesquisadores que participarem da execugao das atividades inerentes a 
execugao do objeto do acordo nao sofrerao qualquer alteragao na sua vincula^ao trabalhista e/ou 
funcional com as respectivas entidades de origem.

PARAGRAFO QUARTO - A impossibilidade tecnica e/ou cientifica de cumprimento de qualquer fase do 
Plano de Trabalho, desde que seja devidamente comprovada e justificada, acarretara a suspensao de suas 
respectivas atividades ate que haja acordo entre os PARCEIROS quanto a adequagao do Plano de Trabalho 
ou a extin^ao deste Convenio.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

I - A FUNDA^AO ARAUCARIA compromete-se a:

1. Transferir os recursos financeiros para execu^ao do objeto deste Convenio na forma do Plano de 
Aplica^ao, observada a sua disponibilidade financeira;

2. Inserir as informagoes pertinentes a esse termo de convenio e a sua execugao no SIT - Sistema 
Integrado de Transferencia Voluntaria do TCE - PR, conforme dispoem a Instrugao Normativa ng 
61/2011, e a Resolugao nQ 28/2011, com nova redagao dada pela Resolugao n? 46/2014, ou outro 
que venha substitui-las;

3. Dar publicidade ao instrumento pactuado no Diario Oficial do Estado e no sitio oficial da Fundagao 
Araucaria na internet;

4. Realizar o acompanhamento, a fiscalizagao, o controle, a supervisao e a avaliagao do cumprimento
do objeto deste convenio, por meio de analise de relatorios acerca do seu processamento,, 
diligencias e visitas in loco, comunicando a ICTPR quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos, 
recursos publicos ou outras pendencias de ordem tecnica ou legal; (f
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5. Analisar a prestagao de contas da ICTPR, relative valores repassados por conta deste Convenio, 
inform a ndo eventuais irregularidades encontradas, para o devido saneamento 
orgaos fiscalizadores de acordo com a legisla^ao pertinente a materia;

aos

e prestar contas aos

6. Momtorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Convenio, realizando 
vistorias sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel cumprimento do ajuste;

7. Notificar a ICTPR, quando nao apresentada a presta?ao de contas dos recursos aplicados 
quando constatada a ma aplicagao dos recursos publicos transferidos, e instaurar a Tomada de 
Contas Especial.

ou

II - A ICTPR compromete-se a:

1. Abrir e manter conta bancaria especffica e exclusiva em banco oficial para o recebimento e 
movimentagao dos recursos provenientes deste Convenio;

2. Aplicar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE no objeto deste Termo;

3. Executar, nos termos da legislagao pertinente, o necessario para consecugao do objeto de que trata 
este Convenio, observando sempre criterios de qualidade e custo, bem como 
observancia ao contido no Plano de Trabalho;

4. A ICTPR fica obrigada a:

a) Aplicar o saldo do Convenio nao utilizado em caderneta de poupanga de instituigao 
financeira oficial se a previsao de seu uso for igual ou superior a urn mes, ou em fundo de 
aplicagao financeira de curto prazo, ou operagao de mercado aberto lastreada em tftulos da 
divida publica, quando a utilizagao dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mes;

em estrita

e,

b) As receitas financeiras auferidas na 
computadas a credito do convenio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, 
desde que com a devida autorizagao do CONCEDENTE para utilizagao do recurso da aplicagao 
financeira, devendo constar de demonstrative especifico que integrara as prestagoes de 
contas do ajuste.

5. Devolver a CONCEDENTE, quando da conclusao, rescisao ou extingao deste convenio, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicagoes financeiras, 
no prazo improrrogavel de (30) trinta dias apos o termo final de sua vigencia, sob pena de imediata 
instauragao de tomada de contas especial;

6. Restituir o valor recebido atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de 
juros legais, na forma aplicavel aos debitos para com o Tesouro do Estado, quando:

a) Nao for executado o objeto deste Convenio;

b) Nao for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva Prestagao de Contas parcial ou final;

forma do item anterior serao obrigatoriamente

e,

c) Os recursos forem utilizados em finalidade diversa do estabelecido neste Convenio.

7. Apresentar quando na formalizagao do ajuste a Certidao Liberatoria expedida pelo Tribunal de 
Contas, Certidao Negativa de Debitos Tributaries e da Divida Ativa Estadual, Certidao Negativa de 
Tributes Federais/INSS, Certidao de Regularidade do FGTS, Certidao Negativa de Tributes 
Municipais, Certidao Negativa de Debitos Trabalhista.

8. Observar e fazer observar, por seus contratados e subcontratados, se estao agindo co
padrao de etica durante todo o processo de licitagao, de contratagao e de execuga<! 
contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas: (

mais alto 
o objeto
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"pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagao 
ou na execugao de contrato;

"pratica fraudulenta": a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitagao ou de execugao de contrato;

"pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando 
estabelecer pregos em niveis artificiais e nao-competitivos;

"pratica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente; as 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em um processo licitatorio 
ou afetar a execugao do contrato;

"pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes ou fazer 
declaragoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuragao de alegagoes de pratica prevista, deste Edital; (ii) atos 
cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspegao;

Fazer constar das notas fiscais o numero do convenio seguido da sigla da Concedente dos 
recursos financeiros;

Iniciar a execugao do Convenio em ate trinta dias apos o recebimento da primeira parcela ou 
parcela unica, salvo motivo de forga maior devidamente justificado ou se estabelecido de 
forma diversa nas etapas e execugao do Plano de Trabalho.

a.

b.

c.

d.

c.

f.

g-

8.1 No caso de subcontratagao ou de contratagao de terceiros, a ICTPR compromete-se a exigir a 
apresentagao mensal de certidoes de regularidade fiscal dos respectivos prestadores de servigo, 
devendo apresenta-las a CONCEDENTE sempre que instada a tanto.

CLAUSULA SEXTA - RECURSOS FINANCEIROS

Para execugao deste Convenio, serao destinados recursos financeiros, no valor total de R$ 373.340,00 
(Trezentos e setenta e tres mil trezentos e quarenta reals) que serao repassados em parcelas, conforme 
o cronograma fisico-financeiro constante do Plano de Trabalho. As despesas deste Convenio estao 
devidamente reguladas pela fonte de recursos do Fundo Parana, instituido pela Lei ng. 12.020/1998.

CLAUSULA SETIMA - DA LIBERA£AO DOS RECURSOS

A CONCEDENTE transferira os recursos previstos na Clausula Sexta em favor da ICTPR em conta 
especifica, aberta em Banco Oficial, vinculada ao presente instrumento, onde serao movimentados na 
forma da legislagao especifica.

PARAgRAFO PRIMEIRO - A liberagao da primeira parcela ocorrera em ate 30 dias a partir da data de 
assinatura do presente instrumento, mediante a apresentagao das certidoes de regularidade da ICTPR, 
tais como Certidao Liberatoria expedida pelo Tribunal de Contas, Certidao Negativa de Debitos Tpmutarios 
e da Divida Ativa Estadual, Certidao Negativa de Tributes Federais/INSS, Certidao de Regulyidade do 
FGTS, Certidao Negativa de Tributes Municipals, Certidao Negativa de Debitos Trabalhista, demSre outras 
que venham a ser exigidas por lei. U/ \
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pesquisa, desde que a concessao do auxilio esteja prevista no Plano de Trabalho e as atividades 
subsidiadas nao sejam inerentes ao vinculo funcional ou jundico mantido com a entidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores, a periodicidade, duragao da bolsa e respectivos beneficiarios serao 
especificados em Termo de Outorga de Bolsa ou instrumento congenere a ser entabulado entre ICTPR e 
bolsista, o qual devera ser previamente aprovado pela CONCEDENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A bolsa de estimulo a inova^ao caracteriza-se como doagao e, como tal, nao 
configura vinculo empregatfcio, nao caracteriza contraprestagao de servigos ou vantagem para o doador, 
e nao Integra a base de calculo da contribuigao previdenciaria, nos termos do artigo 16, § 4^ da Lei 
Estadual n. 20.541/21.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGA^OES LEGAIS

A ICTPR devera observar as disposigoes da Lei Estadual n? 20.541/2021, da Lei Estadual n? 15.608/2007, 
e, subsidiariamente da Lei Federal n^ 14.133/2021, alem das demais legislagoes pertinentes. A titulo de 
obrigagoes legais fica estabelecido a CONVENENTE, dentre outras, conforme previsto na Resolugao n9 
028/2011 -TCE/PR e regulamentada pela Instrugao Normativa 61/2011, as de:

Prestar Contas dos recursos recebidos por meio do Sistema Integrado de Transferencias 
Voluntarias-SIT do Tribunal de Contas do Estado do Parana-TCE-PR, no qual devera atualizar as 
informagoes de sua competencia exigidas pelo sistema;

Garantir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno da CONCEDENTE, alem dos 
servidores do Tribunal de Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados 
direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missao de fiscalizagao ou 
auditoria;

Atender as recomendagoes, exigencias e determinagoes do concedente dos recursos e dos agentes 
dos sistemas de controle interno e externo.

Movimentar os recursos do convenio em conta especifica;

Estar ciente de que a ausencia de prestagao de contas, nos prazos estabelecidos, sujeitara a ICTPR, 
salvo os casos previstos em lei, a instauragao de Tomada de Contas Especial, observados os arts. 
233 e 234 do Regimento Interno do TCE/PR;

Preservar todos os documentos originals relacionados com esse Convenio, independentemente da 
apresentagao da prestagao de contas ou mesmo de sua aprovagao, em local seguro e em bom 
estado de conservagao, mantendo-os a disposigao do Tribunal de Contas do Parana por um prazo 
de 10 (dez) anos.

Submeter-se a regulagao institufda pelo CONCEDENTE;

Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatorios de atividade que demonstrem, 
quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com a CONCEDENTE;

Cumprir todas as normas relatives a preservagao do meio ambiente;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PARAGRAFO UNICO - O nao atendimento as condigoes estabelecidas no neste instrumento, autoriza a 
denuncia unilateral do pactuado, sem prejuizo da persecugao pelo Estado quanto aos prejufzos adyirjdos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUgAO DAS DESPESAS E SUAS VEDACOES
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• A ti'tulo de vedagoes legais e contratuais, fica estabelecido que:

a. E vedada a celebra?ao de outros convenios 
complementares;

b. E vedada a realizagao de despesas com publicidade, salvo em carater educativo, informativo 
ou de onentacao social, que esteja diretamente vinculada
transferencia e da qual nao constem nomes, simbolos, imagens ou quaisquer referencias que 
caractenzem promogao pessoal de autoridades ou de servidores publicos;

c. E vedada aplicagao dos recursos em finalidade diversa da estabelecida 
em carater de emergencia;

mesmo objeto deste, exceto agoescom o

com o objeto do termo de

no termo, ainda que

d. E vedada a atribuigao de vigencia ou de efeitos financeiros retroativos;

e. E vedado o trespasse, cessao ou a transferencia aA „ , terceiros da execugao desse Convenio, pelo
que a contratagao de terceiros e restrita e condicionada a execugao de atividades materials 
nao passives de execugao direta pela ICTPR, observadas as disposigoes da Lei 
Estadual 15.608/2005 e o que consta da Clausula Quarta do presente instrumento; 

f. E vedada a realizagao de despesas em data anterior ou posterior a vigencia deste Termo; 

g. Nao poderao ser pagas com os recursos transferidos, as despesas:

1. Com pagamento a qualquer ti'tulo a servidor ou empregado publico, integrates do quadro 
de pessoal de orgao ou entidade publica da administragao direta ou indireta;

ii. Relativas as taxas de administragao, gerencia ou similar;

ni. Taxas bancarias, multas, juros ou atualizagao monetaria, decorrentes de culpa de agente do 
tomador dos recursos ou pelo descumprimento de determinagoes legais ou convemais;

iv. Pagamento de profissionais nao vinculados a execugao do objeto do termo de transferencia;

v. Nao poderao ser pagos, em hipotese alguma, com recursos do Convenio, honorarios a 
dirigente da instituigao beneficiada, bem gratificagoes, representagoes e comissoes, 
obedecidas as normas legais que regem a materia em especial a LC n^ 101/2000.

como

2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas 
deverao ser emitidos em nome da ICTPR, devidamente identificados 
Convenio.

com o numero deste

3. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do
pendencias de ordem tecnica, obriga-se a ICTPR a notificar, de imediato, 
suspender a liberagao de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento 
apresentagao de informagoes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual perfodo.

uso dos recursos ou outras 
a CONCEDENTE e a

ou

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO DO CONVENIO

Dentre outras atribuigoes legais e contratuais, compete a Fundagao Araucaria, na fiscalizagao do presente 
Convenio PD&|:

a. Cuidar para que a documentagao do Convenio esteja em conformidade com a legislagao aplicada
desde a sua proposta ate aprovagao da Prestagao de Contas; /

b. Ensejar as agoes para que a execugao ffsica e financeira do Convenio ocorra conforme previsto nb^ 
Plano de Trabalho;
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c. Acompanhar a execufao do Convenio responsabilizando-se pela sua eficacia, por meio de 
relatorios, inspe?6es, visitas e atestagao da satisfatoria realizagao do objeto do Convenio.

d. Atuar como interlocutor do orgao responsavel pela celebragao do Convenio;

e. Controlar os saldos dos empenhos dos Convenios ou instrumentos congeneres;

f. Prestar, quando solicitado, informagoes sobre a execugao do Convenio ou instrumentos congeneres 
sobsua responsabilidade;

g. Controlar os prazos de Prestagao de Contas dos Convenios bem 
encaminhar ao ordenador de despesa para aprovagao;

h. Zelar para que o Sistema Integrado de Transferencias - SIT do TCE atualizando as informagoes 
relacionadas a execugao do convenio, cumprimento dos objetivos e elaboragao do termo de 
fiscalizagao;

i. Zelar pelo cumprimento integral do Convenio;

j. Acompanhar a execugao dos ajustes firmados, promovendo medidas necessarias a fiel execugao 
das condigoes estabelecidas no convenio, gerenciar, decidir sobre eventuais e possfveis alteragoes 
inicialmente estabelecidas, inclusive sobre a celebragao de seus termos aditivos.

k. O fiscal do convenio deve primar para que nao haja alteragao no objeto do ajuste, atentando-se 
para o cumprimento dos prazos conveniais e fazendo o gerenciamento necessario dos processes de 
modo eficiente, evitando prejuizos ao erario.

l. Garantir os recursos por meio da Declaragao de Adequagao Orgamentaria da Despesa e de 
Regularidade do Pedido.

m. Aprovar o Plano de Trabalho apresentado pelo proponente tanto na formalizagao quanto nas suas 
adequagoes.

n. Opinar sobre a prorrogagao de prazo alem dos limites estabelecidos no termo de convenio, quando 
ocorrer fato excepcional ou imprescindivel que altere fundamentalmente as condigoes de execugao 
do convenio, com justificativa fundamentada e com previo parecer juridico.

o. Autorizar a indicagao e substituigao de fiscal de convenios, por meio de ato emitido pela 
autoridade competente.

p. Aplicar sangoes a ICTPR de acordo com a natureza e gravidade das infragoes.

q. Indicar os funcionarios para compor a Comissao de Tomadas de Constas Especial.

como efetuar analises e

PARAGRAFO PRIMEIRO - Pica indicado como Fiscal do Convenio o Diretor Tecnico (Cientifico) Prof. Dr. 
Luiz Marcio Spinosa, CPF 660.526.459-20, para acompanhar e fiscalizar a execugao deste convenio e dos 
recursos repassados, o que sera executado juntamente com o Tribunal de Contas do Estado do Parana e 
com o Controle Interno da Fundagao Araucaria.

PARAGRAFO SEGUNDO - Compete ao Setor de Analise e Prestagao de Contas da Fundagao Araucaria 
apoiar o Fiscal de Convenio no desempenho de suas atribuigoes, cabendo-lhe, especificamente:

a. Processar a Tomada de Contas Especial, cuja instauragao dar-se-a por decisao do controle interno 
da CONCEDENTE.

b. Encaminhar por meio eletronico a prestagao de contas final, para o Tribunal de Contas do Estado 
do Parana -TCE/PR.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nao sendo prestadas as contas devidas pela ICTPR nos prazos estabelecidos, ai 
CONCEDENTE instaurara, dentro de 30 dias, a Tomada de Contas Especial. /

slst^ 9/14
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PARAGRAFO QUARTO - Compete ao Controle Interno da CONCEDENTE, 
institucional, emitir parecer sobre os recursos repassados e a sua utilizagao.

no exerci'cio de sua fungao

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA RESCISAO OU ENCERRAMENTO

O presente Convenio sera rescindido em caso de:

Em caso de inexecugao das obriga^oes estipuladas, sujeitando a parte inadimplente a responder
por perdas e danos, quer pela superveniencia de norma legal que o tome formal ou materialmente 
inexequivel;

Expressa manifesta$ao de qualquer das partes, atraves de denuncia espontanea a qual devera 
obrigatoriamente formalizada com periodo mmimo de antecedencia de 30 (trinta) dias 
prejuizo das obriga?6es assumidas ate a data da extingao;

3. Utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

4. Inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;

5. Constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer documento apresentado;

6. Verificagao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instauragao de Tomada de Contas 
Especial;

7. Demais casos previstos em Lei.

1.

2. ser
, sem

PARAGRAFO PRIMEIRO - Exceto no caso de rescisao unilateral pela CONCEDENTE, devera ser lavrado 
"Termo de Rescisao ou Encerramento" com as devidas justificativas administrativas.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisao unilateral do convenio dar-se-a de ofi'cio e enseja a instauragao de 
Tomada de Contas Especial, caso se de em virtude de falha na execugao havida por culpa da ICTPR, para 
apuragao dos fatos, identificagao dos responsaveis e quantificagao do dano e, inclusive, a devolugao dos 
recursos, inclui'dos os rendimentos de aplicagao, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 
mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, os PARTICIPES 
comprometem-se a envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, 
honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas relacionadas a 
coleta, guarda, tratamento, transmissao e eliminagao de dados pessoais, especialmente as previstas na 
Lei Federal n5 13.709/2018 ("Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais") e demais normas legais e 
regulamentares aplicaveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no 
consentimento do titular, a ICTPR devera observar, ao longo de toda a vigencia deste Convenio, todas as 
obrigagoes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa hipotese legal de tratamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ao receber o requerimento de urn titular de dados, na forma prevista 
artigos 16 e 18 da Lei Federal n? 13.709/2018, a ICTPR deve:
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a. notificar imediatamente a CONCEDENTE;

b. auxilia-la, quando for o caso, na elaboragao da resposta ao requerimento; e

c. eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento 
corridos, contados a partir do requerimento do titular;

SEI/UFPR - 4036566 - Convenio

em ate 30 (trinta) dias

PARAGRAFO TERCEIRO - Os PARTICIPES armazenarao dados pessoais apenas pelo perfodo necessario ao 
cumpnmento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade com as 
hipoteses legais que autorizam o tratamento.

PARAGRAFO QUARTO - Os PARTICIPES devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado 
empregados; prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem acessar os dados 
pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessaries para o cumprimento deste Convenio e da
legislate aplicavel, assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigagoes de sigilo e 
confidencialidade.

aos

PARAGRAFO QUINTO - A ICTPR deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas 
tecnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigagoes previstas na Lei Federal ng 
13.709/2018.

PARAGRAFO SEXTO - Considerando as caractensticas especificas do tratamento de dados pessoais 
estado atual da tecnologia, a ICTPR devera adotar medidas de seguranga, tecnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados e informagoes de acessos nao autorizados e de situagoes acidentais ou ilicitas de 
destruigao, perda, alteragao, comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

e o

PARAGRAFO SETIMO - A ICTPR devera notificar a CONCEDENTE imediatamente sobre a ocorrencia de 
incidentes de seguranga relacionados a dados pessoais, fornecendo informagoes suficientes 
CONCEDENTE cumpra quaisquer deveres de comunicagao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protegao 
de Dados e/ou aos titulares dos dados, acerca do incidente de seguranga.

para que a

PARAGRAFO OITAVO - Os PARTICIPES deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagao e 
na mitigagao das consequencias de cada incidente de seguranga.

PARAGRAFO NONO - E vedada a transferencia de dados pessoais, pela ICTPR, para fora do territorio do 
Brasil sem o previo consentimento, por escrito, da CONCEDENTE, e demonstragao da observancia da 
adequada protegao desses dados, cabendo a ICTPR a responsabilidade pelo cumprimento da legislagao 
de protegao de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

PARAGRAFO DECIMO - A ICTPR respondera por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados 
CONCEDENTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal n? 13.709/2018 e outr. 
normas legais ou regulamentares relacionadas a este Convenio, nao excluindo ou reduzindo efcfa 
responsabilidade a fiscalizagao da CONCEDENTE em seu acompanhamento.

1

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Eventual subcontratagao, mesmo quando autorizada pela 
CONCEDENTE, nao exime a ICTPR das obrigagoes decorrentes deste Convenio, per 
integralmente responsaveis perante a CONCEDENTE mesmo na hipotese de descumprimento dessas 
obrigagoes por subcontratada.

ecendo
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ICTPR deve colocar a disposigao da CONCEDENTE, quando solicitado, 
toda informapao necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nesta Clausula, permitindo a 
realiza$ao de auditorias e inspe^oes, diretamente pela CONCEDENTE ou por terceiros por eles indicados, 
com relagao ao tratamento de dados pessoais.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A ICTPR deve auxiliar a CONCEDENTE na elaborate de relatorios de 
impacto a protegao de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal n? 13.709/2018, 
relative ao objeto deste Acordo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIVULGA^AC DOS RESULTADOS

Toda criagao, invengao ou desenvolvimento tecnologico passive! de protegao intelectual, em qualquer 
modalidade, proveniente da execugao do presente Convenio sera de propriedade da ICTPR.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A ICTPR deve assegurar, na medida de suas respectivas responsabilidades, que 
os projetos propostos e a alocagao dos recursos tecnologicos correspondentes nao infrinjam direitos de 
propriedade intelectual de terceiros.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera unicamente a ICTPR praticar os atos necessaries ao prepare, 
arquivamento, deposito, acompanhamento e manutengao do pedido, perante o Institute Nacional de 
Propriedade Industrial - INPI ou outros orgaos competentes, no Brasil e no exterior, informando a 
CONCEDENTE dos andamentos correspondentes.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipotese de exploragao comercial dos resultados decorrentes deste 
Convenio, instrumento jun'dico especifico devera garantir a participagao dos pesquisadores nos ganhos 
economicos auferidos pela ICTPR, observados os criterios estabelecidos em sua Politica de Inovagao e a 
participagao efetiva de cada urn no trabalho que resultou na criagao explorada.

PARAGRAFO QUARTO - As publicagoes, materiais de divulgagao e resultados materials relacionados ao 
presente Convenio deverao mencionar expressamente o apoio recebido da CONCEDENTE, sendo 
obrigatoria a aplicagao da logomarca da Fundagao Araucaria e do Governo do Estado do Parana/SETI 
(logomarcas dispom'veis no website da Fundagao Araucaria).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPgAO

Os PARTICIPES declaram conhecer as normas de prevengao a atos de corrupgao e lavagem de dinheiro 
previstas na legislagao brasileira ("Marco Legal Anticorrupgao"), dentre elas o Decreto-Lei ng 2848/1940

("Codigo Penal Brasileiro"), a Lei Federal n° 8.429/1992 ("Lei de Improbidade Administrativa") e a Lei' 

Federal n° 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao") e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por 
seus socios, prepostos, administradores, empregados e colaboradores, bem como exigir o/seu 
cumprimento pelos terceiros por elas contratados. /

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os PARTICIPES nao poderao oferecer, dar ou se comprometer a ^ap4 quern 
quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quern quer que seja, por conta propria
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por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doaqao, compensagao, vantagens financeiras 
beneficios de qualquer especie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste ajuste.
ou ou

PARAGRAFO SEGUNDO - Se privada, a ICTPR declara e garante que:

nao se encontra, direta ou indiretamente, assim como seus representantes, administradores, 
diretores, conselheiros, socios ou acionistas, assessores, consultores sob investigagao, em processo 
judicial e/ou administrativo, relativamente a violagao do Marco Legal Anticorrupgao, nem esta 
sujeita a restrigoes ou sangoes economicas impostas por qualquer entidade governamental;

nao sofreu nenhuma investigagao, inquerito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao 
descumprimento do Marco Legal Anticorrupgao ou de lavagem de dinheiro nos ultimos 5 (cinco) 
anos;

nao ira ofertar, prometer, pagar ou autorizar pagamentos em dinheiro nem dar presentes, ou 
quaisquer outros objetos de valor, a representantes de entidades publicas ou privadas, com o 
objetivo de beneficiar-se ilicitamente;

nao ira receber, transferir, manter, usar ou ocultar recursos que decorram de atividades ilicitas, 
abstendo-se de manter relacionamento profissional com pessoas ffsicas ou juridicas investigadas 
e/ou condenadas por atos previstos no Marco Legal Anticorrupgao, bem como por lavagem de 
dinheiro, trafico de drogas ou terrorismo;

seus atuais dirigentes, representantes, empregados e colaboradores nao sao agentes publicos e 
que informara por escrito a CONCEDENTE, no prazo de 3 (tres) dias uteis, sobre eventuais 
nomeagoes de seus quadros para cargos, empregos e/ou fungoes publicas.

a.

b.

c.

d.

e.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ICTPR privada devera comunicar prontamente a CONCEDENTE, por escrito, 
sobre qualquer suspeita de violagao ou descumprimento do Marco Legal Anticorrupgao e/ou das 
obrigagoes previstas nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICIDADE

A eficacia deste convenio ou dos aditamentos fica condicionada a publicagao do respective extrato no 
Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela CONCEDENTE, na forma do art. 110 da Lei 
Estadual n.? 15.608/2007.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba para dirimir as 
controversias decorrentes da execugao deste convenio, com renuncia expressa a outros, por mais 

privilegiados que sejam.

Por estarem de acordo e por se tratar de processo digital, as partes firmam o presente termo, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, de forma eletronica, na presenga das testemunhas abaixo.

deCuritiba,__ de

13/14https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento-4366920&infra_si.;.
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SUBCONTRACT 
(with reference to Head Contract)

THIS AGREEMENT is made on
2022.06.20

GRIFEITH UNIVERSITY (ABN 78 106 094 461), a body corporate established pursuant to the 
Griffith University Act 1998 (Qld) of 170 Kessels Road, Nathan, QLD 4111 ("Griffith")

Associagao Alian^a Tropical de Pesquisa da Ag 
bloco B, room 313, Brasilia-DF. ("Subcontractor").

BETWEEN:

AND:
CNPJ: 39904835/0001-01 of SGCV lote 13,ua

SCHEDULE
Description Details

Name of Project Integrated Assessment of Bioeconomic Threats and Solutions in the Bahia 
region of the Sao Francisco River Basin

______ - a copy of which is attached as Annexure A.

The specific roles of TWRA in the proposed project will be the following

• Coordination of the proposed activities based in Brazil:
Coordinate field survey conducted by a consultant, organise the two 
stakeholder workshops ( as explained in the proposal), and contribute to 
the final reporting.

• Research support activity: Contribute to processing the spatial 
biophysical database and harmonising the data with the survey data.

Commencement Date:

20/06/2022

Completion Date:

The date that the Services are completed to the satisfaction of Griffith or 
28/02/2023] whichever is the later.

Stakeholder consultation and co-design: June/2022 
Data Collection: October/2022 
Threat Analysis: December/2022 
Analysis of Responses: January/2023

Workshop: Stakeholder Consultation-Post Analysis (Policy Dialogue 
Series): February/2023

Final Report: February/2023

Head Contract

Services

Term

Deliverables and 
Milestone Dates

Key Personnel Prof Jose Francisco Junior - TWRA

And any other appropriately qualified personnel appointed or substituted 
by the Subcontractor from time to time with the prior written approval of 
Griffith

$56,000 (ADD). Upon receipt of an invoice, Griffith University will 
transfer the equivalent of BRL 199073.00 ( appox AUD 56000.00) to TWRA 
to spend on the survey, organisation of the workshops and research 
support. Griffith University will transfer 50 % of the allocated funds to 
TWRA at the beginning of the project and the remaining 50% two weeks 7

Service Fee

/ ''
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Description Details
before the end of the project, upon satisfaction that the work is 
complete.

Invoices should be raised in USD if possible 
FEES STATED ARE EXCLUSIVE OF GST

Payment Terms The Subcontractor will provide Griffith with a valid tax invoice upon 
completion of the Services or at more frequent intervals as specified 
below.

Invoices will be payable within 30 days

[1 invoice at the signing of the contract and a second 2 weeks before the 
end of the contract]

Send invoices to:fin-billto@griffith.edu.au 

Research Proposal and Amended Proposal( attached)-Griffith's Existing 
Material

Subcontractor's 
Existing Material

Research Proposal and Amended Proposal( attached)-

Griffith's address for 
notices

Anik Bhaduri

Griffith University | Nathan Campus

4/F, Rm 4.27, Sir Samuel Griffith Centre (N78) 1170 Kessels Road, Nathan 
Qld 4111, Australia

Phone: +61 (7) 37359272 (Work) +61478864433 (Mobile)

Fax:

Email: a.bhaduri@griffith.edu.au

Subcontractor's 
address for notices

Jose Francisco Gongalves Junior

Tropical Research Alliance - Associagao Alianga Tropical de Pesquisa da 
Agua

SGCV lote 13, bloco B, room 313, Brasilia-DF 
Brazil

Phone: +55 61 3107-2989 
Fax: +55 61 99978-4041

Email: jfgjunior@gmail.com

TWRA will provide receipts or records for all project expenditure as part 
of the audit process in the Heads Contract.
Neither Party is liable to the other party in connection with this 
Agreement for any loss or damage however caused (including due to the 
negligence of that party) that is consequential loss, indirect loss, loss of 
profits, loss of revenue, loss of reputation, loss of bargain or loss of 
opportunity. If any applicable legislation prohibits the exclusion of liability 
by a party in the manner contemplated by this clause with respect to 
particular loss or damage, then:

the exclusion does not apply to that loss or damage; and 
that party's liability is only limited or excluded with respect to 

that loss or damage in the manner permitted under that legislation (if 
any). /

Special Conditions

/?
ii.

f /
/

r

mailto:fin-billto@griffith.edu.au
mailto:a.bhaduri@griffith.edu.au
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RECITALS: software (including source code, firmware, 
courseware and related material), works 
generated by and/or with computer 
equipment or software, copyright (including 
future

Griffith is the recipient of funding under the 
Head Contract, and is responsible for 
undertaking the Project.

The Subcontractor is the employer of the Key 
Personnel.

Griffith wishes to engage the Subcontractor 
to provide the Services, by way of 
contribution to the Project.

The Parties agree that the Services shall be 
provided on the terms and conditions 
contained in this Agreement.

OPERATIVE PROVISIONS:

Definitions

1.1 In this Agreement:

"Agreement" means this agreement 
including the Schedule(s) and any 
Annexures.

"Confidential Information"
information that:

is by its nature confidential;

is treated by the disclosing Party as 
confidential; or

the receiving Party knows or ought 
to know is confidential.

"Existing Material" means any works, items, 
material or information, including 
Intellectual Property, produced, developed, 
owned or licensed by a Party prior to or 
independently of the Services and 
Deliverables provided pursuant to this 
Agreement.

"GST" has the meaning given in section 195- 
1 of the A New Tax System (Goods and 
Services Tax) Act 1999.

"Intellectual Property" means all 
intellectual property rights including, 
without limitation, patents, patentable and 
non-patentable inventions or discoveries 
(together with field/ laboratory notebooks, 
papers, biological materials, manner, 
methods or process of manufacture or 
construction, chemical compositions or 
formulations relating to such patents, 
inventions or discoveries), registered and 
unregistered designs, plant breeder's rights, 
topographies, databases, computer

A.

copyright), registered
unregistered trade marks, trade secrets and 
know-how, eligible layout or design (or 
other exclusive rights in relation to any 
integrated circuit or semiconductor chip), 
the right to have Confidential Information 
kept confidential and any of the related 
rights (including the right of registration or 
application for registration) throughout the 
world.

and
B.

C.

D.

"Moral Rights" means the right of integrity 
of authorship (that is, not to have a work 
subjected to derogatory treatment), the 
right of attribution of authorship of a work, 
and the right not to have authorship of a 
work falsely attributed, which rights are 
created by the Copyright Act 1968 (Cth), and 
if the works are used in any jurisdiction 
other than Australia, any similar right 
capable of protection under the laws of that 
jurisdiction.

"Party" means a party to this Agreement.

"Personal Information" means has the 
same meaning as under the Information 
Privacy Act 2009 (Qld), which currently is 
information or an opinion, including 
information or an opinion forming part of a 
data base, whethertrue or not, and whether 
recorded in a material form or not, about an 
individual whose identity is apparent, or can 
reasonably be ascertained, from the 
information or opinion.

"Project Material" means any Deliverables, 
works, items, material or information, 
including Intellectual Property, produced or 
developed by the Subcontractor in the 
course of providing the Services to Griffith.

"Third Party Material" means any works, 
items, material or information, including 
Intellectual Property, produced, developed, 
owned or licensed by a third party, not being 
a Party to this Agreement.

Interpretation .

In this Agreement, unless the contrary 
intention appears: / (

1.

means

(a)

(b)

(c)

2.

2.1

I

I
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(a) words in the singular number 
include the plural and words in the 
plural number include the singular;

words importing a gender include 
any other gender;

words importing persons include a 
partnership and a body whether 
corporate or otherwise;

clause headings, words capitalised 
or in bold format and notes in 
square brackets ("[ ]") are inserted 
for convenience only, and have no 
effect in limiting or extending the 
language of provisions, except for 
the purpose of rectifying any 
erroneous cross-reference;

all references to clauses are to 
clauses in this Agreement;

all references to dollars are to 
Australian dollars and this 
Agreement 
currency;

a reference to any statute or other 
legislation (whether primary or 
subordinate) is to a statute or other 
legislation of the Commonwealth or 
the State of Queensland and, if it 
has been or is amended, is a 
reference to that statute or other 
legislation as amended; and

where any word or phrase is given a 
defined meaning, any other part of 
speech or other grammatical form 
in respect of that word or phrase 
has a corresponding meaning.

inconsistency between this 
Agreement and the Head 
Contract, in which case, the 
Head Contract will apply;(b)
and

(in) all legislation, regulations 
and codes affecting the 
Services;

to a high professional standard; and

during the Term of this Agreement.

The Subcontractor will provide the 
Deliverables in accordance with the time 
frames specified in the Schedule.

Key Personnel

(c)

(b)(d)
(c)

4.2

5.

The Subcontractor must:5.1
(e)

(a) ensure that the Key Personnel 
undertake the work in relation to 
the Services and Deliverables;

notify Griffith as soon as reasonably 
practicable if any of the Key 
Personnel can not undertake the 
work; and

promptly replace the Key Personnel 
with a person of equal qualification, 
upon prior written consent of 
Griffith, at no additional cost to 
Griffith.

(f)

(b)
Australianuses

(g)

(c)

6. Service Fee

In consideration of the performance of the 
Services, Griffith must pay the Service Fee in 
accordance with the Schedule.

6.1(h)

Additional Services7.

Griffith may request that the Subcontractor 
provides additional services, in addition to 
those set out in the Schedule of this 
Agreement, from time to time. Such a 
request must:

7.1
3. Term

The term of this Agreement is specified in 
the Schedule ("Term").

Provision of Services

3.1

4.
be in writing; and

specify (where possible):

the precise details of any 
additional services;

the time frame of such 
additional services;

the requisite Key Personnel 
who may be required fo/

(a)
The Subcontractor will provide the Services: 

in accordance with:

4.1
(b)

(a)
(i)

the milestones and time 
frames specified in the 
Schedule;

0)
(ii)

the terms and conditions of 
the Head Contract attached 
at Annexure A, except to 
the extent of any

(ii)
(iii)

NfRfil /
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such additional services; Material for the Specified Acts (defined in 
clause 8.7), even if its use would otherwise 
be an infringement of the Key Personnel's 
Moral Rights.

For the purposes of clause 8.6, "Specified 
Acts" means:

and

(iv) an estimate of the increase 
in the Service Fee, 
allowances and costs
associated with the
additional services.

The Subcontractor may, at its sole 
discretion, accept, reject or amend Griffith's 
request for additional services.

Once the Parties have agreed upon the 
scope of the additional services, the Parties 
must create a new Schedule, incorporating 
all the original Services and the additional 
services. This new Schedule must be signed 
by both Parties. A new Schedule signed by 
both Parties will be deemed a valid variation 
to this Agreement.

Intellectual Property

8.7

(a) failure to identify the authorship of 
any Project Material, or any content 
in the Project Material (including 
without limitation literary, 
dramatic, artistic or musical works 
and cinematograph films within the 
meaning of the Copyright Act 1968 
(Cth);

(b) materially altering the style, format, 
colours, content or layout of the 
Project Material;

reproducing,publishing, 
communicating,
adapting or exhibiting any Project 
Material without attributing the 
authorship; and

(d) adding any additional content or 
information to the Project Material.

Confidential Information

7.2

7.3

(c)
8. performing,

Intellectual Property in all Project Material 
vests in Griffith upon its creation.

Clause 8.1 does not affect the ownership of 
Intellectual Property in any of Griffith's 
Existing Material or the Subcontractor's 
Existing Material

Griffith grants the Subcontractor a 
perpetual, irrevocable, non-exclusive, world 
wide, royalty free licence to use, reproduce, 
adapt, modify and communicate Griffith's 
Existing Material for the sole purpose of 
providing the Services pursuant to this 
Agreement.

Either Party must obtain all necessary 
copyright and other Intellectual Property 
rights and permissions before introducing 
any Third Party Material into the Services.

The Subcontractor grants Griffith a 
perpetual, irrevocable, non-exclusive, world 
wide, royalty free licence (including the right 
to sub-licence) to use, reproduce, adapt, 
modify, communicate and exploit the 
Subcontractor's Existing Material (but only 
to the extent that the Subcontractor's 
Existing Material is incorporated into the 
Project Material).

To the extent permitted by applicable laws 
and for the benefit of Griffith, the 
Subcontractor must use its best endeavours 
to ensure that each of the Key Personnel 
consents in writing to the use of the Project

8.1

8.2

9.

Subject to clause 9.3, a Party must not, 
without the prior written consent of the 
other Party, disclose any Confidential 
Information of the other Party to a third 
party.

In giving written consent to the disclosure of 
Confidential Information, a Party may 
impose such conditions as it thinks fit, and 
the other Party agrees to comply with those 
conditions.

The obligations on each Party under clause 
9.1 will not be taken to have been breached 
to the extent that Confidential Information 
of the other Party is:

(a) disclosed by a Party to its legal or 
financial advisors and its employees 
and the Party's employees, on a 
need to know basis, solely in order 
to comply with the obligations, or to 
exercise rights, under 
Agreement;

(b) authorised or required by law toiSe
disclosed; or /nk /

9.18.3

9.2

8.4

9.3
8.5

this

8.6

/
/

NI KA! I tv
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(c) in the public domain other wise 
than due to breach of this 
Agreement.

Protection of Personal Information

Either Party may terminate this Agreement 
without cause by giving 14 days notice in 
writing to the other.

Each Party may terminate this Agreement 
by notice in writing to the other Party in the 
event that:

12.1

10. 12.2

10.1 The Parties agree and acknowledge that if 
the Existing Material or Project Material 
contains Personal Information each must 
comply with the Information Privacy Act 
2009 (Qld) and any other relevant privacy 
laws (including the Privacy Act 1988 (Cth)). 
If either Party becomes aware of a breach or 
suspected breach of any such laws, they 
shall immediately notify the other Party.

Indemnity and Insurance

(a) the Head Contract is terminated;

the other Party has breached a 
provision of this Agreement and 
fails to remedy that breach within 
30 days after receiving notice 
requiring it to rectify the breach;

the other Party breaches a material 
provision of this Agreement where 
that breach is not capable of 
remedy; or

the other Party becomes insolvent,

in which case the terms of this Agreement 
terminate on the date specified in the 
notice, or if no date is specified 
immediately.

If this Agreement is terminated pursuant to 
clause 12.1, the effect of termination of this 
Agreement is that:

Griffith will be liable to pay the 
Subcontractor for:

the Services rendered 
before the effective date of 
termination; and

reasonable costs incurred 
by the Subcontractor and 
directly attributable to the 
termination; and

the Subcontractor will deliver to 
Griffith:

(b)

(c)11.

11.1 The Subcontractor indemnifies Griffith 
against all claims, expenses, losses, 
damages and costs, loss or damage suffered 
or incurred by Griffith (however caused, 
including by the negligence of the 
Subcontractor) arising from:

a breach of this Agreement;

actual or alleged infringement of 
any third party Intellectual Property 
rights or other rights in respect of 
the Services and/or Deliverables; or

any negligent act or omission or 
wilful
Subcontractor, the Key Personnel, 
its employees or agents,

except to the extent that any negligent act 
or omission of Griffith contributed to the 
relevant liability.

11.2 The Subcontractor must:

effect and maintain professional 
indemnity insurance and public 
liability insurance in relation to its 
performance of the Services for the 
duration of the Term and for a 
period of 12 months after this 
Agreement has expired or been 
terminated; and

provide evidence of currency of 
such insurance to Griffith upon 
request.

(d)

(a)

(b) 12.3

(a)
(c)

misconduct of the
(i)

(ii)

(a) (b)

all Project Material (in 
whatever form) which 
exists as at the date of 
termination; and

any of Griffith's Existing 
Material.

Clauses 8 (Intellectual Property), 9 
(Confidential Information), 10 (Personal 
Information) and 11 (Indemnity and 
Insurance) survive the termination of tWs 
Agreement. /// /

0)

(ii)

(b)
12.4

Termination12.
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12.5 Termination of this Agreement does not 
affect any accrued rights or remedies of a 
Party.

(local time), it will be taken to have been 
duly given or made on the next Business 
Day.

This Agreement constitutes the entire 
agreement between the Parties and 
supersedes all previous written and oral 
agreements and understandings reached by 
the Parties regarding the Services.

Alterations or variations of this Agreement 
will not be valid unless in writing and signed 
by both Parties.

13. GST 14.2

The Parties acknowledge that dollar 
amounts described in this Agreement are 
stated exclusive of GST.

If this Agreement or any supply under or in 
respect of this Agreement becomes subject 
to GST, and if the recipient of the 
consideration is liable to GST in relation to 
any supply under this Agreement, the 
Parties agree that the amount payable for 
any supply under or in respect of this 
Agreement by any Party shall be adjusted by 
the amount of the GST.

Each Party agrees to do all things, including 
providing invoices or other documentation 
in such form and detail that may be 
necessary to enable or assist the other party 
to claim or verify any input tax credit, set off, 
rebate or refund in relation to any GST 
payable under this Agreement or in respect 
of any supply under this Agreement.

Miscellaneous

13.1

13.2
14.3

14.4 No rights under this Agreement will be 
deemed to be waived except where the
waiver is in writing and signed by both 
Parties. A waiver by a Party will not 
prejudice that Party's rights in respect of any 
subsequent breach of this Agreement. Any 
failure by either Party to enforce any clause 
of this Agreement, any forbearance, delay, 
or indulgence generated by either Party to 
the other will not be construed as a waiver

13.3

of rights under this Agreement.

Part or all of any provision of this Agreement 
that is illegal or unenforceable may be 
severed from this Agreement and the 
remaining provisions of this Agreement 
continue in force.

Each Party must bear its own costs of 
preparing and executing this Agreement.

This Agreement shall be governed and 
construed in accordance with the laws of 
the State of Queensland, Australia. The 
Parties submit unconditionally to the 
exclusive jurisdiction of the Courts of 
Queensland.

This Agreement may be signed in any 
number of counterparts (whether in 
original, scanned, electronic or facsimile 
form) and all those counterparts together 
make one instrument.

The Parties agree to be bound by any Special 
Conditions identified in the Schedule and 
those Special Conditions override the other 
terms and conditions of this Agreement to 
the extent of any inconsistency.

14.5

14.

Any notice given under this Agreement:

must be in writing and signed by a 
person authorised by the sender;

must be delivered to the intended 
recipient by post or by hand or fax 
to the address or fax number set 
out in the Schedule;

will be taken to be duly given or

14.1

(a) 14.6

(b) 14.7

(c)
made:

14.8in the case of delivery in person, 
when delivered;

in the case of delivery by post, 
two Business Days after the 
date of posting; and

(iii) in the case of fax, on receipt by 
the sender of a transmission 
control report from the 
dispatching machine,

but if the result is that a notice would be 
taken to be given or made on a day which is 
not a Business Day, or is later than 4.00pm

(i)

(ii)

14.9

]/

CT7
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(with reference to Head Contract)

EXECUTED AS AN AGREEMENT:

Signed for and on behalf of 
GRIFFITH UNIVERSITY
by its authorised officer:

Signed for and on behalf of 
the SUBCONTRACTOR 
by an authorised officer:

Signature Signature of authorised officer - Who warrants 
by signing they have authority to sign this Agreement 
on behalf of the Subcontractor

Jose Francisco Gongalves Junior 
Presidente of the TWRA

Scott Baxter, Associate Director, Office of Research

[insert name of signatory]

[insert position]
Name and position of authorised officer

20th June of 2022
Date

Date
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ANNEXURE A - HEAD CONTRACT
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*

AUSTRALIAN EMBASSY 
BRAZIL

Project BRA42

Brasilia, 26 March 2022

Professor Anik Bhaduri 
Griffith University
4/F, Rm 4.27, Sir Samuel Griffith Centre (N78) 

I 70 Kessels Road, Nathan Qld 4111, Australia 
Brisbane Queensland 4111 Australia

Dear Professor Bhaduri

I am pleased to advise that your application for funding of the Integrated Assessment 
of Bioeconomic Threats and Solutions in the Bahia region of the Sao Francisco River 
Basin (the Project) under the Australian Embassy's Direct Aid Program (DAP) has 
been successfu^Tc^ustralian Embassy in Brazil (the Embassy) is willing to

to the Project subject to the following conditions:contribute

1. The DAP funds must be expended and acquitted in accordance with the project 
proposal as approved by the Embassy. If any aspects of the project proposal 
change, please consult the Embassy immediately to ensure the changes comply 
with the DAP guidelines.

2. The Embassy reserves the right to withdraw and/or recover DAP funds if they 
have been used in a way other than for the approved project proposal (unless 
such changes have been agreed by the Embassy in advance).

3. DAP funds need to be expended by 08/03/2023. Should you anticipate any 
difficulty in meeting this deadline, please contact the Embassy to discuss 
alternative options. Should any excess DAP funds remain on completion of the 
Project, you must return these immediately to the Embassy.

Within two months of the Project's completion, you must submit a Project 
acquittal report for the totality of funding provided by the Embassy. Please refer 
to the suggested acquittal form attached. Griffith University will submit a 
progress report at the six month mark. You will need to provide an assessment 
of the actual Project outcomes against the objectives stated in the original 
project proposal. You must provide receipts and other relevant documentation 
as proof of expenditure of the DAP funds.

4.

//



5. Please note DAP funding is subject to Australian Government policy, budgetary 
and other considerations. You and your organisation must take this into account 
when planning and making Project commitments.

6. I he Embassy requests that the Australian Government's role in the Project be 
acknowledged publicly in an appropriate manner. Please ensure that some form 
of permanent reminder of the Australian Government's contribution is included 
in the delivery of the Project. Approved logos and names 
(http://www.dfat.gov.au/about-us/corporatc/pages/logos-and-style-guides.aspx) 
should be used in acknowledging this contribution. Minor costs for this purpose 
may be sourced from the DAP funding.

7. You must not. and must ensure your employees, agents, representatives, 
partners, subcontractors and volunteers, do not engage in any Fraudulent 
Activity. You are responsible for preventing and detecting Fraudulent Activity.

8. If you become aware of any Fraudulent Activity involving any activities funded 
in whole or in part under this Agreement, you must report the matter to the 
Embassy within 5 business days. You must investigate the alleged Fraudulent 
Activity at your own cost and take actions in accordance with your 
organisation's regulations, rules, policies, procedures and any directions or 
standards required by the Embassy.

9. Following the conclusion of any investigation which identifies Fraudulent 
Activity, you must:

a. take all reasonable action to recover any part of the DAP funding, the 
subject of Fraudulent Activity;

b. refer the matter to the relevant police or other authorities responsible 
for prosecution of Fraudulent Activity where the incident occurred, 
unless the Director of DFAT’s Fraud Control Section agrees otherwise 
in writing;
as required by the Embassy, reimburse to the Embassy any part of the 
DAP funding misappropriated through Fraudulent Activities; and 

d. keep the Embassy informed, in writing, on a monthly basis, regarding 
the status of actions undertaken with respect to the Fraudulent Activity.

c.

10. “Fraudulent Activity" means dishonestly obtaining a benefit, or causing a loss, 
by deception or other means, and includes incidents of attempted, alleged, 
suspected or detected fraud.

1 1. The obligations set out in paragraphs 7-10 shall survive the termination or 
expiration of this Agreement.

12. DFAT is fully committed to full implementation of UN Security Council 
Resolutions relating to sanctions, including United Nations Security Council 
(UNSCj Resolutions 1373 (2001) and 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 
(2015) and related resolutions against the financing of terrorism. Consistent 
with applicable Australian laws, the Embassy seeks to take reasonable 
precautions, and to exercise due diligence, to ensure that none of its kinds are 
provided, directly or indirectly, to individuals or entities designated by the UN

http://www.dfat.gov.au/about-us/corporatc/pages/logos-and-style-guides.aspx


Security Council its committees or the Australian Government for targeted 
financial sanctions, or otherwise used to provide support to individuals or 
entities associated with terrorism.

13. You are committed to taking appropriate steps to ensure that funding provided 
by the Embassy to support the Project is not provided to, or otherwise used to 
provide assistance or support to individuals or entities designated by the United 
Nations Security Council or its committees as targeted for financial sanctions 
and will inform the Embassy immediately if, during the course of this 
Agreement, you determine that any such funds have been so used.

14. Australia is a signatory to the United Nations Convention on the Rights of the 
child. The Embassy's commitment to upholding the rights and obligations under 
this convention is reflected in the DFAT Child Protection Policy.

15. You must comply, and must ensure your employees, agents, representatives, 
partners, subcontractors and volunteers comply with the DFAT Child Protection 
Policy - accessible at http: w ww.dfat.aov.au.

It is a condition of funding that all suspected or alleged incidents of child 
exploitation or abuse involving persons associated with the Project are reported 
immediately to the Embassy.

16.

The Embassy may conduct a review of your compliance with DFAT's Child 
Protection Policy. The Embassy will give you reasonable notice and you must 
participate co-operatively in any such review.

17.

You and your organisation must comply with the law when implementing the 
Project.

18.

You or your organisation will own any intellectual property in material created 
by the Project but will grant DFAT an irrevocable, non-exclusive, world-wide, 
royalty-free licence to use the material for any purpose.

19.

In the unlikely event the Embassy decides to withhold all or some of the 
funding and/or its association with the Project, the Embassy will provide you 
with notice in writing stating the reasons for such withholding and/or the 
termination of this Agreement.

In the event that such notice is given by the Embassy, you must:
a. cease expenditure of any uncommitted funds;
b. provide an assessment of your expenditure thus far, in the form 

described in paragraph 4; and
c. refund any uncommitted part of the funds already paid by the 

Embassy.

In the event that a notice to withdraw funding and/or association with the 
project is given by the Embassy, the Embassy will not be liable to pay 
compensation.

20.

21.

22.



23. Finally, please be aware that the Project may be subject to audit by the Embassy 
or its representative body at any time.

Should you agree to these conditions, please confirm this in writing by signing a copy 
of this Agreement and returning it to: dap.brasilia(^ dlat.uov.au. We would also be 
grateful for advice on your preferred method of receiving the funds, including your 
bank account details for bank transfer [or other method] where applicable.

If you have any questions on the conditions of DAP funding please contact the 
Embassy. The Embassy's DAP administrator, with whom you can liaise further on 
this DAP Project, is Mr Nicholas Lovegrove (\ieho 1 as.lovcurovei//'dfat.uo\.au).

Congratulations on your successful selection for funding under the Direct Aid 
Program. I wish you well in your project and I look forward to hearing the outcomes.

Yours sinterely

f V3
Andrew Edge
Charge d'affaires. Australian Embassy in Brazil

Professor Anik Bhaduri 
Griffith University
4/F, Rm 4.27. Sir Samuel Griffith Centre (N78) 
170 Kcssels Road. Nathan Qld 4111, Australia 
Brisbane Queensland 4111 Australia

1 am authorised on behalf of Griffith University to sign this Agreement and accept the 
above conditions of the grant funding as set out above for the agreed proposal and 
budget submitted under the Direct Aid Program.

Scott Baxter Associate Director, Office of Research
PositionName

10. May 2022* Date:Signature
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Projeto

1. Plano de Trabalho

Edital:
Ti'tulo:

TWRA 2019
Alianga Tropical de Pesquisa da Agua - Uma Rede Internacional para a
Conservagao da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentavel em Bacias
Hidrograficas Tropicais
39865.620.18014.15082019
Marcelo da Silva Moretti
marcelo.moretti@uvv.br
Ciencias da Vida » Ecologia

Protocolo:
Coordenador:
E-mail:
Area de Conhecimento 1 
Area de Conhecimento 2 
Area de Conhecimento 3 
Tema de interesse: 
Instituigao Executora: UVV - Universidade Vila Velha - Es. Mantida Pela Sociedade Educacional do 

Espirito Santo
[Espirito Santo/ES] Uvv - Campus Boa Vista
24/08/2019
36 Meses
0,00
Nao
Nao

Unidade Executora:
Inicio Previsto:
Duragao:
Cotagao da Moeda Estrangeira: 
Gera Patente?
Possui Inovagao Tecnologica? 
Banco do proponente:
Agencia do proponente:
Conta do proponente:
Tipo da conta do proponente:

1.1. Arquivos
Nome Tipo

CertidaoTrabalista CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL JUSTIQA DO 
TRABALHO

CertidaoEstadual CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL
CertidaoFederal CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL
CertidaoMunicipal CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL
DIplomaDoutorado DIPLOMA DE MAIOR TITULAQAO

Arquivos Sem Model© A
Nome /
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' 2. Plano de Apresentagao:

2.1. Resumo da Proposta:
O objetivo geral da Alianga Tropical de Pesquisa da Agua (Tropical Water Research Alliance - TWRA) e desenvolver 
tecnologias ambientais e suportes metodologicos para o desenvolvimento de uma gestao integrada e sustentavel das 
bacias hidrograficas tropicais, atraves da capacitagao de pessoal e mitigagao dos efeitos da degradagao ambiental e 
mudangas climaticas. Como objetivos especificos a serem perseguidos a medio e curto prazo, destacamos: (I) Aplicar 
protocolos cientificos integrados (estudos de caso) entre grupos de pesquisas do Brasil e Australia; (II) Desenvolver 
uma gestao integrada (Governanga) das bacias hidrograficas tropicais unindo academia, organizagoes publicas e 
privadas e os setores da sociedade na perspectiva de urn desenvolvimento sustentavel (p.ex. cidades inteligentes, 
agroflorestas, reuso da agua, pagamento de servigos ambientais); (III) Elaborar um programa de incubagao de Startups 
visando um empreendedorismo, Empresa de Servigos Cientificos, para responder as demandas socias como: 
desastres (p.ex. Mariana e Brumadinho), crises ambientais (p.ex. falta d'agua), poiuigao, esgotamento dos 
hidricos, produgao, analise e organizagao de banco de dados com uma reputagao internacional forte e crescente; (IV) 
Avangar em um programa de capacitagao publica e privada, tecnologias sociais, aplicagao do conhecimento cientifico e 
produgao de renda sustentavel aos usuarios da bacia hidrografica (Ponte Ciencia-Sociedade). Este projeto tera 
meta o avango qualitative no conhecimento cientifico para ser utilizado nas estrategias de reflorestamento, recuperagao 
e restauragao ecologica e um desenvolvimento sustentavel ao longo das bacias hidrograficas. Alem disso, tem-se como 
expectativa futura auxiliar e subsidiar as politicas publicas visando as estrategias de conservagao e gestao dos 
recursos hidricos nas bacias hidrograficas atraves dos comites de bacias hidrograficas, gestores publicos e tomadores 
de decisao.

recursos

como

A TWRA pretende promover uma abordagem integrada para a pesquisa e gestao de bacias hidrograficas no Brasil e na 
Australia em conjunto com setores da sociedade (governamental, academico, privado). Esta perspectiva vem sendo 
estabelecida e discutida em diversos setores como observado no Forum Mundial da Agua (Brasilia - margo de 2018), 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (Agenda 2030-ONU) e na Agao Internacional da Decada “Agua para o 
Desenvolvimento Sustentavel” (2018-2028; http: //www.un.org/en/events/waterdecade/) e da Estrategia Nacional de 
Ciencia, Tecnologia e Inovagao (MCTIC-Brasil, 2016). Diante disso, esta proposta vem sendo gerida dentro das 
universidades, institutes de pesquisa e autarquias publicas na tentativa de avangarmos em um centra avangado para 
entender e propor solugoes no uso sustentavel da agua ao longo das bacias hidrograficas. Esta perspectiva sera 
traduzida em agoes de capacitagao nos varios niveis sociais e academicos, oferecimento de servigos aos gestores 
publicos e privados atraves das demandas sociais e aplicagao do conhecimento cientifico na solugao de problemas e 
geragao de renda sustentavel.

As pesquisas da TWRA apoiarao o desenvolvimento de modelos preditivos para orientar agoes de gestao devido as 
mudangas globais em grandes escalas espaciais e temporais nos tropicos do Hemisferio Sul (Objetivo I). Essa escala 
refere-se nao somente a extensao espacial e temporal coberta (grande area de estudo, longos periodos de tempo), 
mas ao tamanho da amostragem (desde coletas intensas de dados em locals de amostragem ate ampla distribuigao em 
biomas tropicais). Alem disso, serao desenvolvidos e aplicados protocolos de pesquisa padronizados (estudos de 
caso), que permitirao uma avaliagao comparativa e robusta do funcionamento dos ecossistemas, alem de orientar 
agoes de restauragao. Diante disso, seria possivel desenvolver pianos de gestao em escala local (zonas riparias) ate 
bacias hidrograficas (uso da terra). Essa perspectiva facilitara e fortalecera a gestao integrada, apoiada pela deteegao 
de areas relevantes para a conservagao e areas particularmente vulneraveis a impactos humanos em cenarios como o 
uso da terra e de mudangas globais, que sao essenciais para um piano de gerenciamento dos recursos hidricos em 
bacias hidrograficas a longo prazo (Objetivo II). Essa abordagem tambem fornece os meios para identificar e quantificar 
os servigos ecologicos nas Bacias Hidrograficas da Australia e do Brasil. As inovagoes propostas nao se restringem 
apenas aos protocolos de pesquisa, mas tambem incluem o desenvolvimento de ferramentas, produtos e diretrizes 
tecnicas para os tomadores de decisao (Objetivo III). Assim, o esforgo coordenado da rede de pesquisa que forma a 
TWRA permitira o desenvolvimento de tecnologias inovadoras relacionadas a amostragem, organizagao, 
processamento e analise de grandes conjuntos de dados. Outro elemento fundamental sera a construgao de uma vis§<3 
transdisciplinar do problema da agua e a necessidade de treinamento (capacitagao) nos niveis de ensino basico e / 
superior, aperfeigoamento e pos-graduagao. Finalmente, agdes de transferencia de tecnologias ambientais deverao 
ocorrer atraves de uma ligagao entre os grupos de pesquisas, os gestores ambientais e a sociedade em geral, h A
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' dlssemmand0 informagoes e tecnologias uteis a medida que o projeto avanga, com base nos resultados obtidos no 
. passado, presente e futuro (Objetivo IV).

A equipe da TWRA no Brasil sera composta por pesquisadores que vem com diferentes formagoes, como: agronomos, 
biologos, ecologos, economistas, geografos, geologos, fisicos, quimicos, oceanografos e engenheiros. A equipe 
brasileira envolvida na TWRA esta distribuida em diferentes regioes brasileiras atraves de universidades federais 
estaduais e privadas (eg, UFPA; UFT; UFRR; UFBA; UFRN; UFERSA; UEPB;
UFMG; UVV; UFSCar UERJ; UFPR; UESC; UNOCHAPECO; URI-Erechim

UnB; UNEMAT; UFG; Unimontes;
UNIRIO, UFRJ, UERJ, IFG) e instituigoes 

governamentais (INPA; EMBRAPA; ADASA; Jardim Botanico de Brasilia; EMATER-DF; SEAGRI; SEMA). O Australian 
River Institute (ARI) da Griffith University coordena a equipe australiana, em nome do consorcio Tropical Rivers e 
Coastal Knowledge (TRaCK). Esta equipe interdisciplinar atuara em diversos assuntos e em problemas de relevancia 
nacional e internacional de forma interativa. contribuindo para o desenvolvimento de uma ciencia do seculo XXI, onde 
pretendemos atmgir a urn fmanciamento proveniente de urn sistema de retroalimentagao (produtos e servigos da 
TWRA), dosado com recursos publicos e privados, como apoiadores e tomadores de decisao.

2.1. Palavras-Chave:
Bacia hidrografica, gestao integrada, degradagao ambiental, desenvolvimento sustentavel 
humanos.
2.3. Experiencia do Coordenador:

capacitagao de recursos

Nos ultimos 08 anos, o Prof. Marcelo Moretti tern coordenado o Laboratorio de Ecologia de Insetos Aquaticos (LEIA) da 
Umversidade Vila Velha (UVV). Neste periodo, o proponente coordenou 04 projetos de pesquisa 
objetivo estudar a ecologia de invertebrados aquaticos e determinados processes ecologicos 
localizados na

que tiveram como 
em rios e riachos

Mata Atlantica do estado do Espirito Santo. A equipe do LEIA tern buscado entender os fatores que 
mfluenciam a distnbuigao das comunidades de invertebrados aquaticos e a sua participagao em importantes processes 
ecologicos, como a decomposigao de materia organica. A caracterizagao funcional dos invertebrados aquaticos e a 
ecologia trofica tambem tern sido estudadas, incluindo a influencia de organismos macroconsumidores (peixes, 
caranguejos e camaroes) na composigao das comunidades de invertebrados. Mais recentemente, a equipe tern se 
dedicado tambem ao estudo de microrganismos decompositores que sao importantes para o fluxo de energia 
ecossistemas loticos.

em

Os projetos de pesquisa do LEIA tern contado com o apoio da Fundagao de Amparo a Pesquisa do Espirito Santo 
(FAPES: Edital Universal -2011; Edital Biodiversidade do Espirito Santo - 2013; e Edital VALE/FAPES/FAPERJ - 
Mineragao e Logistica - 2016) e do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq: Edital 
Universal - 2014). Os resultados produzidos pela equipe do LEIA tern sido apresentados em importantes eventos 
cientificos nacionais e internacionais, das areas de Ecologia e Limnologia, nos formatos de apresentagao oral e paineis. 
Alem disso, a equipe tern se dedicado a redagao que manuscritos cientificos que estao sendo publicados em periodicos 
cientificos qualificados.

Com relagao a formagao de recursos humanos, ja foram desenvolvidos no LEIA-UVV os trabalhos de conclusao de 
curso, dissertagoes e teses de nove alunos de graduagao, nove de mestrado e dois de doutorado, respectivamente. 
Atualmente, a equipe e formada por seis alunos de iniciagao cientifica, tres de mestrado, alem de 
professor/pesquisador associado e urn bolsista de apoio-tecnico, todos supervisionados pelo Prof. Marcelo Moretti.

Desde 2014, o Prof. Marcelo Moretti faz parte do Corpo Editorial do periodico cientifico Hydrobiologia (Qualis/CAPES 
Biodiversidade: A1), alem de atuar como revisor de periodicos cientificos e agencias de fomento. O proponente tambem 
e Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq (Nivel 2). Em relagao as Atividades de Gestao desenvolvidas 
Universidade Vila Velha, o proponente foi Coordenador do Curso de Graduagao Tecnologica em Gestao Ambiental de 
2010 a 2012, Coordenador Institucional de Pesquisa e Pos-graduagao na Pro-Reitora de Pesquisa, P6s-graduagao e 
Extensa© de 2016 a 2017 e, atualmente, ocupa o cargo de Coordenador do Programa de Pos-graduagao em Ecologia 
de Ecossistemas (Conceito 3 na Area Biodiversidade/CAPES).

um

na

O Laboratorio de Ecologia de Insetos Aquaticos (LEIA) possui parceria cientifica com os grupos de pesquisa /f

coordenados pelos professores Dr. Jose Francisco Gongalves Junior (UnB), Dra. Adriana Oliveira Medeiros (UFB/U,(Dr.
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, Marcos Callisto (UFMG) e Dr. Leonardo Barros Dobbss (UFVJM)
linhas de decomposigao de materia organica 

. microorgamsmos decompositores, ecologia de macroinvertebrados bentonicos e substancias humicas.
nas

Internacionalmente, o Prof. Marcelo Moretti faz parte da rede de pesquisa coordenada pela Prof. Dra. Luz Boyero da 
Universidade do Pais Basco (Espanha) qua tem como principal objetivo entender o processo de decomposipao de 
materia organica em escala global e, ao mesmo tempo, determinar as influencias das mudanpas climaticas no 
funcionamento de pequenos riachos. O LEIA tambem possui cooperapao cientifica com o Prof. Dr. Mark Gessner do 
Institute) de Ecologia Aquatica e Pesca Interior (IGB-Berlin, Alemanha) e com os Profs. Dr. Manuel Grapa e Dra. Maria 
Joao Feio da Universidade de Coimbra (Portugal). Estes ultimos (Dr. Manuel Grapa 
UVV, onde realizaram atividades cientificas, palestras e ministraram aulas 
Pos-graduagao em Ecologia de Ecossistemas.

2.4. Objetivos Gerais:
O objetivo geral da Alianga Tropical de Pesquisa da Agua - TWRA e desenvolver tecnologias ambientais 
metodologicos para o desenvolvimento de uma gestao integrada e sustentavel das bacias hidrograficas tropicais, 
atraves da capacitagao de pessoal e mitigagao dos efeitos da degradagao ambiental e mudangas climaticas.

2.5. Objetivo Especifico:
Como objetivos especificos a serem perseguidos num medio e curto prazos destacam-se:

(i) Aplicar protocolos cientificos integrados (estudos de caso) entre grupos de pesquisas no Brasil e na Australia-

e Dra. Maria Joao Feio) ja vieram a 
em uma disciplina do Programa do

e suportes

(ii) Desenvolver ferramentas de gestao (Governanga) de bacias hidrograficas tropicais integrando academia, 
organizagdes publicas, privadas e outros setores da sociedade na perspectiva de urn desenvolvimento sustentavel 
(p.ex. cidades inteligentes, agro-florestas, da agua, pagamento por servigos ambientais);reuse

(iii) Elaborar urn programa de incubagao de Startups tecnicas, para responder a diferentes demandas sociais e 
governamentais, incluindo desastres (p.ex. rompimentos de barragens de rejeitos de mineragao em Mariana e 
Brumadinho, MG), crises ambientais (p.ex. falta d’agua), poluigoes, esgotamento dos recursos hidricos, atraves da 
criagao, analise e organizagao de bancos de dados com cobertura de abrangencia internacional;

(iv) Avangar em um programa de capacitagao publica e privada em tecnologias sociais, aplicagao do conhecimento 
cientifico e geragao de renda sustentavel em bacias hidrograficas (Ponte Ciencia-Sociedade).

2.6. Metodologia:
A pesquisa apoiara o desenvolvimento de modelos preditivos para orientar agoes de gestao devido as mudangas 
globais em grandes escalas espaciais e temporais nos tropicos do Hemisferio Sul. Essa escala refere-se nao somente 
a extensao espacial e temporal coberta (grande area de estudo, longos periodos de tempo), mas tambem ao tamanho 
da amostragem (desde coletas intensas de dados em locals de amostragem ate ampla distribuigao em biomas 
tropicais). Pesquisas projetadas em amostragem local e/ou extensa podem ser adequadas para fornecer dados 
empiricos capazes de identificar e caracterizar facilmente processos/fungbes (por exemplo, fluxo de materia organica, 
ciclo de nutrientes, bens e servigos ecossistemicos) ou padroes/estruturas (p.ex. ocorrencia de especies, riqueza de 
especies, especies abundancia e caracterfsticas ecologicas) que nao se limitam a percepgao humana ou ao uso da 
terra. As escalas de espago e tempo integrarao intrinsecamente as perspectivas da paisagem ecologica e geografica 
(p.ex., escalas relevantes para a conservagao e atividades humanas/territoriais, respectivamente). Diante disso, sera 
possivel desenvolver pianos de gestao em escalas locals (zonas riparias) ate bacias hidrograficas (uso da terra). Essa 
perspectiva facilitara e fortalecera a gestao integrada, apoiada pela deteegao de areas relevantes para a conservagao e 
areas particularmente vulneraveis a impactos humanos em um cenario de mudangas globais, que sao essenciais para 
um piano de gerenciamento dos recursos hidricos em bacias hidrograficas a longo prazo. Alem disso, serao 
desenvolvidos e aplicados protocolos de pesquisa padronizados que permitirao uma avaliagao comparativa e robusta 
do funcionamento dos ecossistemas, alem de orientar agoes de restauragao. Essa abordagem tambem fornecera os 
meios para identificar e quantificar os servigos ecoldgicos nas bacias hidrograficas do Brasil e da Australia. As 
inovagbes propostas nao se restringem apenas aos protocolos de pesquisa, mas tambem incluem o desenvolvimenU

/

j
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de fe-rramentas e diretrizes tecnicas (p.ex., software e hardware) para os tomadores de decisao. O esforpo coordenado 
da enorme equipe da TWRA tambem permitira o desenvolvimento de tecnologias inovadoras relacionadas a 
amostragem, organizagao, processamento e analise de grandes conjuntos de dados. A TWRA tera uma forte enfase 
treinamento (capacitagao) de recursos humanos, nos niveis de graduagao e pos-graduagao. Finalmente, agdes de 
transferencia de tecnologias ambientais deverao ocorrer atraves de uma ligagao entre a ciencia academica, os gestores 
ambientais e a sociedade em geral, disseminando informagoes e tecnologias uteis durante o desenvolvimento do 
projeto, com base em resultados obtidos no passado, presente e futuro.

Este projeto e uma encomenda do CNPq, FARES e FAPDF que entenderam que a proposta de criagao de urn projeto 
transdisciplinar da agua visando o seu gerenciamento adequado e de interesse publico e governamental. Isto se deve a 
necessidade dos varies niveis de governo em encontrar solugoes para os multiples usos da agua, bem como para a 
manutengao da biodiversidade aquatica.

no

2.7. Resultados Esperados:
A TWRA fomentara a proposigao e discussao de Protocolos internacionais aplicados a medio e longo prazos no Brasil, 
baseados em conhecimento cienti'fico sobre as interagoes entre ecossistemas aquaticos continentais e terrestres 
bacias hidrograficas tropicais, que sera util para populagoes humanas afetadas pelos inumeros impactos e 
degradagoes na epoca do Antropoceno, permitindo o desenvolvimento de modelos de gestao e conservagao.

Destacam-se tambem os seguintes aspectos:

em

1. Desenvolvimento de uma plataforma big data com dados ambientais e mapas, capazes de agrupar diferentes bancos 
de dados em escala de bacias hidrograficas sobre (i) dados uso da terra, (ii) geologia, clima, relevo, (iii) parametros 
fisicos e quimicos de qualidade de agua, (iv) hidrologia, (v) processes ecossistemicos (produgao 
decomposigao, ciclagem de nutrientes, fluxo de energia), (vi) comunidades de organismos aquaticos. Espera-se que 
essa abordagem integrativa fornega avaliagoes precisas sobre a vulnerabilidade de ecossistemas loticos, argumentos 
para a conservagao e solugoes para o manejo sustentavel que serao conduzidas por instituigoes publicas e empresas 
poluidoras no Brasil.

consumo

2. Realizagao de 2 Workshops entre os pesquisadores do Brasil e Australia para debaterem os protocolos de agao e 
elaborarem conjuntamente a redagao de pelo menos 5 manuscritos cientificos sobre aspectos conceituais em ciencias 
ambientais.

3. Elaboragao de Plano de Comunicagao Cientifica com informes da TWRA para ampla circulagao em revistas 
cientificas e para a populagao, para serem aplicados a medio e longo prazos no Brasil.

4. Contratagao de um servigo de assessoria juridica para produgao de um Memorando de Entendimento guarda-chuva 
e um regimento de regulagao dos dados a serem produzidos e organizados pela plataforma de dados e informagoes.

5. Visitas tecnicas nacionais e internacionais entre pesquisadores e estudantes.

6. Contratagao de um suporte na area de Tecnologia da Informagao para suporte nos diversos bancos de dados.

7. Desenvolvimento de um modelo de governanga da TWRA.

8. Elaboragao de logomarca e website para auxiliar no processo de governanga da TWRA.

9. Desenvolvimento de guias praticos educacionais relacionados ao uso sustentavel de recursos hidricos para 
diferentes setores da sociedade brasileira permitindo ampla atuagao no territorio nacional com protocolos padronizados 
e sistematizados a medio e longo prazos.

2.8, Impactos Esperados:
Os resultados deste Projeto melhorarao significativamente o conhecimento cienti'fico sobre as interagoes entre
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' amb!entes aquaticos continentais e terrestres nos tropicos, que sera util para populates humanas afetadas por 
' ,mPact0S 30 long° das bacias hidrograficas e permitira o desenvolvimento de modelos de gestao e conservagao.

Destacam-se tambem os seguintes aspectos:

1. Melhorar o entendimento sobre a biodiversidade das bacias hidrograficas tropicais e gerar um conjunto de dados 
sobre os processes de dmamica e decomposigao de detritos vegetais e as comunidades de invertebrados aquaticos, 
Plantas e microorganismos na escala de bacia hidrografica.

2. Oferecer conhecimento adequado para projetos de restauragao de zonas riparias degradadas em bacias 
hidrograficas do Brasil e Australia. Gerar novas informagoes sobre os impactos ambientais em aguas superficiais e 
subterraneas e sobre os beneficios relacionados a restauragao.

3. Contnbuir para o entendimento dos processes funcionais em rios de regioes tropicais ainda pouco estudadas 
as regioes subtropicais e semiaridas. A maior compreensao da ecologia dos rios e essencial para a implementagao de 
agoes de manejo e conservagao relacionadas aos recursos hidricos.

4. Utilizar uma abordagem ecotoxicologica para identificar e avaliar corpos d'agua alterados pela contaminagao por 
produtos quimicos, especialmente pesticidas, produtos farmaceuticos, desreguladores endocrinos, metais pesados, 
cianotoxinas, oleos e seus derivados.

, como

5. Melhorar o conhecimento sobre os processes ecologicos que envolvem comunidades terrestres e aquaticas. 
Espera-se que essa abordagem integrativa fornega avaliagoes precisas sobre a vulnerabilidade dos ecossistemas 
loticos, argumentos para a conservagao e solugoes para o manejo sustentavel, que serao conduzidas por instituigoes 
publicas e empresas poluidoras.

6. Incentivar os alunos de graduagao e pos-graduagao a se dedicarem em projetos que visem a sustentabilidade e 
restauragao ecologica dos ecossistemas loticos.

7. Identificar, por metodos qualitativos e quantitativos, os servigos ecossistemicos fornecidos, bem como sua avaliagao 
economica.

8. Promover agoes conservacionistas que assegurem os servigos ecossistemicos e identifiquem indicadores de 
degradagao e sustentabilidade.

9. Favorecer agoes que se concentrem em especies que mantem servigos ecossistemicos em areas protegidas, nao 
protegidas e perturbadas, visando o fortalecimento da oferta e a valoragao desses servigos e tornando suas praticas 
mais sustentaveis.

10. Promover praticas educacionais relacionadas ao uso sustentavel dos recursos hidricos para diferentes partes da 
sociedade.

11. Fornecer apoio tecnico para melhorar a eficiencia das politicas publicas relacionadas a conservagao da 
biodiversidade e gestao ambiental, nos niveis federal, estadual e municipal dos governos.

12. Beneficiar agricultores, gestores publicos e privados, organizagoes internacionais, legisladores, agencias 
reguladoras, ministerios, IBAMA, centros da Embrapa, tomadores de decisao, bancos publicos e privados, 
organizagoes nao-governamentais e universidades.

13. Produzir modelos ecossistemicos em bacias tropicais que servirao como ferramentas a serem utilizadas por 
gestores, pesquisadores e estudantes, para que os mesmos possam entender e prever as caracteristicas ecologicas, 
das bacias hidrograficas tropicais. Desta forma, sera possivel responder a perguntas como: De que maneira os fator'es 
clirriciticos locals e regionais interagem entre si para um padrao geral? Quais sao as consequencias dos impactos.na
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, zona riparia no m'vel das bacias hidrograficas?

Finalmente, a base de dados biologicos, quimicos e fisicos sera inovagao importante que fornecera informagoes
esca'as espaciais e temporais adequadas (principalmente para mapeamento) e avaliara os processos atmosfericos 

relacionados a servigos ambientais que ocorrem acima das copas das arvores (como NCC).

uma
em

2.9. Riscos e Atividades:
A Alianga Tropical de Pesquisa da Agua tera um foco principal em questoes de gestao ambiental da agua. Isso se deve 
ao reconhecimento das ameagas globais a biodiversidade aquatica e a necessidade de proteger e, quando necessario, 
restaurar os ecossistemas fluviais. Ha ampla evidencia de que esforgos conjuntos na gestao ambiental da agua podem 
levar a resultados que sejam socialmente aceitaveis e economicamente beneficos. For exemplo, a ciencia e a pratica 
de vazoes ambientais (e-flows) tern uma longa historia de realizagoes como uma abordagem para proteger e recuperar 
a biodiversidade aquatica e servigos ecologicos essenciais atraves de um melhor gerenciamento dos regimes de vazao 
dos ambientes aquaticos. Ha tambem um crescente reconhecimento da importancia de solugoes baseadas na natureza 
para lidar com a poluigao dos sistemas de agua doce e costeira e melhorar a resiliencia das bacias hidrografi 
eventos climaticos extremes.

icas a

No entanto, embora a importancia da gestao ecologica da agua seja geralmente aceita, a aplicagao desses principios 
em muitos paises e limitada, e obstaculos significativos a implementagao permanecem. Isso inclui lacunas significativas 
no desenvolvimento de conhecimento e competencias. O enquadramento da gestao ecologica da agua esta 
transigao para acomodar incertezas crescentes associadas a variabilidade eco-climatica e ecologica e a novos 
contextos sociais. Uma apreciagao mais ampla das implicagoes sociais e culturais da agua ambiental e dos 
ecossistemas aquaticos saudaveis para as comunidades humanas ribeirinhas e um avango significative.

A Australia e o Brasil compartilham muitos dos mesmos desafios ambientais que afetam os sistemas de agua doce e os 
pesquisadores da Alianga compartilham interesses similares de pesquisa. A pesquisa realizada pela Alianga abordara 
varios desafios ambientais e sociais importantes:

em

• Como podemos equilibrar melhor as necessidades de agua para os seres humanos e a natureza?
• Como podemos mitigar os impactos da fragmentagao dos rios por represas e outras barreiras e restaurar importantes 
conexoes com as zonas umidas (e a zona costeira)?
• Como podemos reduzir os impactos do uso da terra nos ecossistemas de agua doce e os riscos associados a 
poluigao da agua?
• Como podemos proteger melhor os ecossistemas aquaticos e reduzir a perda de biodiversidade?

A pesquisa apoiara os esforgos para alcangar o Sustainable Development Goal for Water (SDG6), que nao esta 
focado apenas em saneamento e higiene, mas inclui metas para “proteger e restaurar ecossistemas relacionados a 
agua, incluindo montanhas, florestas, pantanos, rios, aquiferos e lagos" (SDG6.6), para “melhorar a qualidade da agua 
atraves da redugao da poluigao” (SD6.3), para "aumentar substancialmente a eficiencia do uso da agua em todos os 
setores e garantir captagoes sustentaveis" (SDG6.4) e “implementar gestao integrada de recursos hidricos em todos os 
niveis, inclusive atraves de cooperagao transfronteiriga” (SDG6.5). Tambem aborda diretamente o SDG 15.1 'garantir a 
conservagao, restauragao e uso sustentavel dos ecossistemas terrestres e continentais de agua doce e seus servigos', 
incluindo as zonas umidas.

mais

A Alianga nao realizara pesquisas especificas sobre avaliagao de recursos hidricos, mas ira contribuir para a 
compreensao dos riscos para os servigos ecossistemicos e a biodiversidade da alteragao de vazao e/ou fragmentagao 
dos rios por represamentos. Da mesma forma, a Alianga nao se concentrara nos aspectos tecnicos do tratamento de 
agua e saneamento, mas explorara como as solugoes baseadas na natureza podem ser melhor utilizadas para proteger 
o abastecimento de agua ou fornecer compensagoes para o tratamento de aguas residuals e reduzir custos. Em vista 
disso, a Alianga esta propondo uma ampla gama de desafios (Key Challenges) os quais estao listados abaixo:

1. Balango das demandas por agua das sociedades humanas e natureza. Coordenadores: Henrique M. L. Chaves^/ 
(UnB) e Michael Douglas (UWA).

j
/

■Y
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. 2. Abordar a fragmentagao de rios e restabelecer a conectividade. Coordenadores: Marcos Callisto (UFMG)
Campbel (Charles Darwin University).

3. Influences do uso da terra nos ecossistemas aquaticos. Coordenadores: Antonio Felipe Couto Junior (UnB) e Fran 
Sheldon (Griffith University).

4. Seguranga hidrica. Coordenadores: Carlos Hiroo Saito (UnB) e Anikl Bhaduri (Griffith University).

5. Planejamento de conservagao e avaliagao da biodiversidade. Coordenadores: Marcelo S.
Kennard (Griffith University).

e Hamish

Moretti (UVV) e Mark

6. Dimensoes sociais e culturais da agua ambiental. Coordenadores: 
University).

Neusa Hamada (INPA) e Sue Jackson (Griffith

7. Ferramentas aprimoradas para o monitoramento, avaliagao e relatorios. Coordenadores: (a ser definido) e Fran 
Sheldon (Griffith University).
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2.11. Justificativa para a Cooperagao Internacional:
Apesar das grandes diferengas na disponibilidade total de recursos hi'dricos, Brasil e a Australia compartilham 
problemas semelhantes de gerenciamento da agua. Os recursos hidricos e a populagao estao distribuidos de forma 
muito desigual em ambos os paises e a variabilidade sazonal e interanual na disponibilidade de agua e alta. Setores 
economicos importantes, particularmente a agricultura (e a energia no Brasil), sao fortemente dependentes da agua 
(Bureau of Meteorology, 2018; Agencia Nacional de Aguas, 2018). Para agravar problemas, os padroes de chuvas e 
escoamento estao mudando em resposta as mudangas climaticas e de uso da terra. Ambos os paises experimentaram 
os impactos ambientais, economicos e sociais da seca significativa (por exemplo, a seca do Milenio na Australia nos 
anos 2000, Van Dijk et al., 2013; e a seca de 2014 no SE Brasil; Agencia Nacional de Aguas, 2018), sendo que estes 
problemas continuam em algumas regioes.

A Australia desenvolveu uma forte reputagao internacional na gestao e politica de recursos hidricos, sustentada por 
uma base solida de ciencia hidro-ecologica. Pesquisadores australianos tambem desempenharam urn papel 
significativo no desenvolvimento de diretrizes praticas para a reabilitagao de rios (por exemplo, Rutherford et al., 2000; 
Lovett e Price, 2007) e no desenvolvimento e implementagao de ferramentas inovadoras para monitorar e relatar a 
saude dos ecossistemas fluviais (Bunn et al., 2010). Ha urn forte interesse dos orgaos ambientais e de recursos 
hidricos no Brasil nessas abordagens para enfrentar os desafios de qualidade e quantidade de agua disponivel.

O governo australiano fez urn investimento sustentado em pesquisa de agua doce tropical. O consorcio Tropical Rivers 
and Coastal Knowledge (TRaCK) foi formado em 2005 e reuniu mais de 200 pesquisadores de toda a Australia para 
realizar pesquisas focadas em rios tropicais, suas bacias hidrograficas e as populagoes que dependem deles. O 
consorcio TRaCK tern sido urn parceiro lider em tres programas nacionais de pesquisa e atualmente esta engajado na 
pesquisa de agua tropical como parte do Northen Australia Environmental Resources Hub. Como parte do Programa 
Nacional de Ciencias Ambientais, o Centro esta atualmente financiando AUD$ 14,2 milhoes em pesquisas sobre 
questoes de agua tropical e isso e complementado por mais AUD$ 20,9 milhoes de apoio de instituigoes parceiras.

A Griffith University, a principal instituigao australiana da Alianga Tropical de Pesquisa da Agua, esta classificada entre 
as 200 principais instituigoes em 'Recursos Hidricos' no 2018 Academic Ranking of World Universities. A ciencia da 
agua e uma das areas de investimento em pesquisa estrategica da Universidade, e grande parte desse investimento e 
coordenado pelo Australian Rivers Institute (ARI), com mais de 150 funcionarios e estudantes de pos-graduagao 
desenvolvendo atividades de pesquisa. O Institute foi formado em 2006, com base em mais de uma decada de 
investimentos em pesquisa sustentada e parcerias, e se tornou uma proeminente empresa australiana de pesquisa de 
agua doce, bacias hidrograficas e pesquisa costeira com uma forte e crescente reputagao internacional.

A Griffith tambem e a instituigao anfitria do Secretariado Internacional do Sustainable Water Future Programme (Future 
da Agua). O Futuro da Agua se baseia em mais de uma decada de pesquisa realizada no ambito do Projeto Global do 
Sistema Hidrico e e a principal iniciativa de ciencia da agua estabelecida no Future Earth. A Water Future tern 14 
grupos de trabalho, aproveitando a experiencia de mais de 550 pesquisadores de mais de 200 organizagoes e fornece 

rede internacional significativa para pesquisadores da Alianga Tropical de Pesquisa de Agua.uma

A Alianga Tropical de Pesquisa da Agua esta bem alinhada com os objetivos do acordo Australia-Brasil sobre 
“Cooperagao em Ciencia, Tecnologia e Inovagao", que foi apresentada no Parlamento Federal Australiano em 8 de 
maio de 2018 e esta sendo analisada pela Comite Permanente de Tratados. A Alianga fornecera uma rede importante 
para apoiar a cooperagao na gestao de recursos hidricos entre a Agencia Nacional de Aguas (ANA) e o Governo 
Australiano, sendo o Australian Rivers Institute nomeado como urn dos parceiros da implementagao. A Alianga tambpi 
e uma iniciativa importante no ambito do Memorando de Entendimento (MoU) entre a Trade Investment Queensland /

FARES - Projeto - 11 de 17



(TIQ) e o CNPq, assinado em outubro de 2018. Em vista disso, estamos no processo de fundir muitas agoes 
• simultaneas e convergentes organizadas nesta proposta.

2.12. Interagao e Qualificagao das Parcerias:
A equipe da TWRA no Brasil sera composta por pesquisadores que possuem diferentes formagoes, como: agronomos, 
biologos, ecologos, economistas, geografos, geologos, fisicos, quimicos, oceanografos e engenheiros. A equipe 
brasileira envolvida na TWRA esta distribuida em diferentes regioes brasileiras atraves de universidades federais, 
estaduais e privadas e instituigoes governamentais. O Australian River Institute (ARI) da Griffith University coordena a 
equipe australiana, em nome do consorcio Tropical Rivers e Coastal Knowledge (TRaCK). Esta equipe interdisciplinar 
atuara em diversos assuntos e em problemas de relevancia nacional de forma interativa, contribuindo para a nova 
ciencia do seculo XXI e alem.

3. Abrangencia
Estado Sigla Estado Municipio

ES Espirito Santo Cariacica
ES Espirito Santo Santa Leopoldina
ES Espirito Santo Santa Maria de Jetiba
ES Espirito Santo Serra
ES Espirito Santo Vila Velha
ES Espirito Santo Vitoria

4. Recursos

4.1. Recursos Aprovados pela FARES:
R$Elementos de Despesas

36.540,00Diarias
0,00Hospedagem/Alimentagao
0,00Material de Consume

40.000,00Passagens
0,00Pessoal
0,00Encargos

188.400,00Bolsas
35.060,00Outros Servigos de Terceiros

0,00Equipamentos e Material Permanente
300.000,00Total

Valor total aprovado em Reais: R$ 300.000,00 
Trezentos Mil Reais

4.2. Recursos Solicitados a Outras Fontes, Parcerias e/ou Contrapartida da(s) lnstituigao(6es) Envolvida(s):
DescrigaoValorTipoEntidade

5. Equipe

5.1. Membros do Projeto:
FungaoInstituigaoNomeOrd

Coordenador(a)UVVMarcelo da Silva Moretti 
Jose Francisco Gongalves Junior

1
Pesquisador Principal 

Doutor
UnB2

Pesquisador Principal
Doutor

Pesquisador Principal 
Doutor .

UVVWalace Pandolpho Kiffer Junior3

UVVRaphael Mariano Madeira4
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•5 Marcos Callisto de Faria Pereira UFMG Pesquisador Principal 
Doutor

6 Juliana Silva Franga INMA Pesquisador Principal 
Doutor

7 Larissa Corteletti da Costa Pesquisador Colaborador 
Doutor

Pesquisador Colaborador 
Mestre

8 Karoline Victor Serpa

5.2. Atividades:
Atividade (A-1): Realizagao do 1° Workshop Brasil-Australia. Local: Brasil.

Duragao:Imcio: 1 1 Mes(es)
C. H. S.: 
Membros:

5 Horas

Marcelo da Silva Moretti, Jose Francisco Gongalves Junior [Responsavel], Walace Pandolpho Kiffer 
Junior, Marcos Callisto de Faria Pereira

Atividade (A-2): Elaboragao dos 5 Temas/Desafios de Pesquisa: (i) Balango das demandas por agua: Sociedade x 
Natureza; (ii) Avaliagao da fragmentagao e conectividade; (iii) Influencias do uso da terra nos 
ecossistemas aquaticos; (iv) Seguranga hidrica e modelagem; e (v) Planejamento para a 
Conservagao: avaliagao da Biodiversidade.

Duragao:Inicio:
C. H. S.: 
Membros:

1 12 Mes(es)
4 Horas
Marcelo da Silva Moretti, Jose Francisco Gongalves Junior [Responsavel], Walace Pandolpho Kiffer 
Junior, Raphael Mariano Madeira, Marcos Callisto de Faria Pereira

Atividade (A-3): Criagao do website da Alianga e elaboragao do piano de comunicagao.
Duragao:Inicio: 2 7 Mes(es)

C. H. S.: 
Membros:

4 Horas
Marcelo da Silva Moretti [Responsavel], Jose Francisco Gongalves Junior, Walace Pandolpho Kiffer 
Junior, Larissa Corteletti da Costa, Karoline Victor Serpa, Raphael Mariano Macieira, Marcos Callisto 
de Faria Pereira

Atividade (A-4): Encontros da Equipe do Projeto/ Intercambio entre pesquisadores Brasil-Australia.
Duragao: 11 Mes(es)Inicio:

C. H. S.: 
Membros:

2
4 Horas
Marcelo da Silva Moretti [Responsavel], Jose Francisco Gongalves Junior, Walace Pandolpho Kiffer 
Junior, Larissa Corteletti da Costa, Karoline Victor Serpa, Raphael Mariano Macieira, Marcos Callisto 
de Faria Pereira

Atividade (A-5): Produgao de Artigos Conceituais. 
Inicio:
C. H. S.:
Membros:

11 Mes(es)Duragao:2
4 Horas
Marcelo da Silva Moretti [Responsavel], Jose Francisco Gongalves Junior, Walace Pandolpho Kiffer 
Junior, Larissa Corteletti da Costa, Karoline Victor Serpa, Raphael Mariano Macieira, Marcos Callisto 
de Faria Pereira

Atividade (A-6): Estabelecimento de acordos de colaboragao internacional entre as instituigoes parceiras.
Duragao: 11 Mes(es)2Inicio:

C. H. S.: 
Membros:

2 Horas
Marcelo da Silva Moretti, Jose Francisco Gongalves Junior [Responsavel], Marcos Callisto de Faria 
Pereira

Atividade (A-7): Realizagao do 2° Workshop Brasil-Australia. Local: Australia.
Duragao:

/
2 Mes(es)4Inicio:

/5 HorasC. H. S.:
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Membros: Marcelo da Silva Moretti [Responsavel], Jose Francisco Gongalves Junior, Walace Pandolpho Kiffer 
Junior, Raphael Mariano Macieira, Marcos Callisto de Faria Pereira

5.3. Cronograma:

6. Orgamento Consolidado

Ano 1 - Em Real
TotalTrimestresElementos de Despesa

3° 4°2°1°
36.540,000,00 0,000,0036.540,00Diarias

0,000,000,000,000,00Hospedagem/Alimentagao
0,000,000,000,000,00Material de Consume

40.000,000,000,000,0040.000,00Passagens
35.060,000,000,000,0035.060,00Outros Servigos de Terceiros

0,000,000,000,000,00- Pessoa Fisica
35.060,000,000,000,0035.060,00- Pessoa Juridica

0,000,000,000,000,00Equip, e Material Permanente
188.400,000,000,000,00188.400,00Bolsas

0,000,000,000,000,00Pessoal
0,000,000,000,000,00Encargos

300.000,000,000,000,00300.000,00Total

Ano 2 - Em Real
TotalTrimestresElementos de Despesa

4°3°2°1°
0,000,000,000,000,00Diarias
0,000,000,000,000,00Hospedagem/Alimentagao
0,000,000,000,000,00Material de Consume
0,000,000,000,000,00Passagens
0,000,000,000,000,00Outros Servigos de Terceiros
0,000,000,000,000,00- Pessoa Fisica
0,000,000,000,000,00- Pessoa Juridica Zl0,000,000,000,000,00Equip, e Material Permanente
0,000,000,000,000,00Bolsas
0,00 /I0,000,000,000,00Pessoal

)
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Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ano 3 - Em Real

Elementos de Despesa Trimestres Total

1° 2° 3° 4°

Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospedagem/Alimentagao 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consume 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00
0,00Equip, e Material Permanente 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00Bolsas 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Pessoal 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00Encargos
0,000,00 0,00Total 0,00 0,00

Ano 1 - Em em Dolar
TotalTrimestresElementos de Despesa

4°3°1° 2°
0,000,000,00 0,00Diarias 0,00
0,000,000,000,00Hospedagem/Alimentagao 0,00
0,000,000,000,000,00Material de Consume
0,000,000,000,000,00Passagens
0,000,000,000,000,00Outros Servigos de Terceiros
0,000,000,000,000,00- Pessoa Fisica
0,000,000,000,000,00- Pessoa Juridica
0,000,000,000,000,00Equip, e Material Permanente
0,000,000,000,000,00Bolsas
0,000,000,000,000,00Pessoal
0,000,000,000,000,00Encargos
0,000,000,000,000,00Total

Ano 2 - Em em Dolar
TotalTrimestresElementos de Despesa

4°3°2°1°
0,000,000,000,000,00Diarias
0,000,000,000,000,00Hospedagem/Alimentagao
0,000,000,000,000,00Material de Consume
0,000,000,000,000,00Passagens
0,000,000,000,000,00Outros Servigos de Terceiros
0,000,000,000,000,00- Pessoa Fisica
0,000,000,000,000,00- Pessoa Juridica
0,000,000,000,000,00Equip, e Material Permanente
0,000,000,000,000,00Bolsas
0,000,000,000,000,00Pessoal
0,000,000,000,000,00Encargos
0,000,000,000,000,00Total

j

Ano 3 - Em em Dolar Total. ' ( ~
TrimestresElementos de Despesa
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1° 2° 3° 4°
Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospedagem/Alimentagao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equip, e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Diarias

Ord Localidade Qtde Gusto Unitario Gusto Total Mes Justificativa
1 Brasil - DF - Brasilia 30,00 R$273,00 R$8.190,00 1
2 Australia - Queensland 

- Brisbane
36,00 R$787,50 R$28.350,00 1

8. Hospedagem/Alimentagao

Ord Localidade Qtde Gusto Unitario Gusto Total Mes

9. Materiais de Consumo

Ord Especificagao Qtde Unidade Gusto Unitario Gusto Total Mes Justificativa

10. Passagens

Ord Trecho Tipo Qtde Gusto Unitario Gusto Total Justificativa
1 Brasil - ES,Vitoria » Brasil - 

DF,Brasilia » Brasil - ES,Vitoria
Aerea R$1.000,00 R$10.000,0010

2 Brasil » Australia » Brasil Aerea R$10.000,00 R$30.000,003

11. Servigos de Terceiros

Ord Especificagao Gusto Total Mes Justificativa
1 Locagao de veiculos, analises quimicas, servigos de 

tradugao, comunicagao e informatica.
R$35.060,00 1

12. Materiais Permanentes e Equipamentos

Ord Especificagao Qtde Gusto Unitario JustificativaGusto Total Mes

13. Pessoal

Ord Fungao JustificativaFormagao Profissional Perfil Desejado Gusto Total Mes /}

14. Bolsas

Area de AtuagaoModalidade Ord Duragao Gusto Unitario Gusto Total Mes
)
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Desenvolvimento Tecnologico 
' Industrial B - DTI-B (B)

2 12 R$2.200,00 52.800,00 R$4.400,00 Viabilizar a fixagao de 
pesquisadores qualificados, 
com o titulo de Mestre, junto 

ao grupo com vistas ao 
auxilio no desenvolvimento 
do projeto e no treinamento 

de pessoal de apoio.
Desenvolvimento Tecnologico 

Industrial A - DTI-A (A)
1 R$3.200,0012 38.400,00 R$3.200,00 Viabilizar a fixagao de 

pesquisadores qualificados, 
com o titulo de Doutor, junto 

ao grupo com vistas ao 
auxilio no desenvolvimento 
do projeto e no treinamento 

de pessoal de apoio.
Desenvolvimento Tecnologico 

Industrial C - DTI-C (C)
6 R$1.350,0012 97.200,00 R$8.100,00 Viabilizar a fixagao de 

profissionais de nivel 
superior recem-graduados 

junto ao grupo com vistas ao 
auxilio no desenvolvimento

do projeto.

15. Encargos

Ord Especificagao Gusto Total Justificativa

de de
Assinatura do Proponente
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CONTRATO DE PATROCINIO

ITAU UNIBANCO S.A, com sede na cidade de SAO PAULO, no Estado de SAO PAULO, na 
Pra?a Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Jabaquara, CEP 04344-902 inscrito no CNPJ sob 
o n° 60.701.190/0001-04, designado PATROCINADOR;

ASSOCIAQAO ALIANQA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA-TWRA, com sede na cidade de 
Brasilia, no Distrito Federal, na SGCV Lote 13, Bloco B, si. 313. CEP 71215-630, inscrito 
CNPJ sob o n° 39.904.835/0001-01, neste ato devidamente representado, designado
PATROCINADO;

no

CONSIDERANDO QUE:

a) O PATROCINADO propbe a realizagao de projeto cujas atividades ocorrerao nos dias, 
locais e com as caracteristicas descritas no Anexo I (“Projeto”);
O PATROCINADO tern interesse no patrocinio do PATROCINADOR, cujos recursos 
financeiros contribuirao para a realizagao do Projeto;
O PATROCINADOR tern interesse na divulgagao do nome empresarial, marcas e/ou 
outros sinais distintivos indicados no Anexo II;
O PATROCINADO declara, sob as penas da lei:
(i) ser titular exclusive do direito de comercializagao de cotas de patrocinio do Projeto:

b)

c)

d)

e
(ii) que ira utilizar os recursos objeto deste patrocinio exclusivamente no Projeto.

ajustam o que segue.

1. OBJETO - Este contrato tern por objeto o patrocinio, em carater nao exclusivo, pelo 
PATROCINADOR, do Projeto descrito no Anexo I, que sera planejado, organizado, 
realizado, administrado, implementado, fiscalizado e divulgado pelo PATROCINADO, com 
observancia das condigoes a seguir ajustadas.

OBRIGAgOES DO PATROCINADO - O PATROCINADO obriga-se a:2.

2.1. Responsabilizar-se pela realizagao e divulgagao do Projeto, obtendo todas as 
autorizagoes e licengas necessarias, inclusive os seguros obrigatorios, se 
aplicaveis, sendo facultado ao PATROCINADOR acompanhar os processes e 
providencias relacionados ao Projeto, caso entenda necessario;

2.2. Assegurar ao PATROCINADOR o cumprimento das contrapartidas estabelecidas 
no Anexo II e utilizar os recursos objeto do patrocinio exclusivamente para as 
finalidades do Projeto; /f c

7
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2.3. Designar para as atividades necessarias ,

seguranga do Projeto profissionais idoneos e capacitados, respondendo 
mtegralmente pelo pagamento de remuneragao e despesas de tais profissionais e 
pela observancia da legislagao, em especial a civil (inclusive relativa a direitos de 
personalidade e de propriedade intelectual), previdenciaria e trabalhista;
2.3.1. O PATROCINADO reembolsara o PATROCINADOR no caso de:

2.3.1.1. Reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de

seus com o PATROCINADOR, ou de qualquer empresa sob o 
controle direto ou indireto do Itau Unibanco Holding S.A., ou, ainda. 
qualquer fundagao ou entidade que tenha qualquer destas 
empresas como mantenedora (“Empresas Itau”);
Reconhecimento judicial de responsabilidade do PATROCINADOR, 
e/ou das Empresas Itau, quanto as obrigagoes trabalhistas. 
administrativas e previdenciarias do PATROCINADO

ao planejamento, realizagao, divulgagao e

empregados

2.3.1.2.

incluindo
eventuais indenizagoes por acidentes de trabalho em ambito 
administrative, trabalhista e civil (inclusive relativa a direitos de 
personalidade e de propriedade intelectual);

2.4. Aparelhar adequadamente os locals de realizagao das atividades do Projeto 
todos os recursos e bens necessarios a consecugao do Projeto e ao exercicio pelo 
PATROCINADOR dos direitos previstos no Anexo II, responsabilizando-se 
integralmente pela manutengao da integridade, instalagao 
desmontagem das estruturas e de todos os recursos e bens nele usados ate a 
conclusao das atividades do Projeto;

2.5. Providenciar, quando necessario (i) policiamento adequado e equipe medica e 
servigos de remogao de emergencia nos locals de realizagao das atividades do 
Projeto, (ii) transporte dos profissionais e dos recursos necessarios a realizagao do 
Projeto; (Hi) treinamento adequado para os profissionais do Projeto; e (iv) 
gerenciamento das equipes que irao trabalhar no Projeto;

Observar as politicas que Ihe forem apresentadas pelo PATROCINADOR 
normas legais aplicaveis, inclusive: (a) as normas tecnicas, os preceitos de cunho 
etico-profissionais, as leis federais, estaduais e municipais (inclusive as leis relativas 
a exibigao de publicidade em logradouros publicos e de incentive a cultura, 
especialmente as normas sobre captagao e aplicagao dos recursos); (b) 
que disciplinam os direitos de propriedade intelectual, de personalidade e de 
consumidor; (c) as normas e politicas de Seguranga da Informagao; (d) 
politicas relativas a questoes ambientais e ao monitoramento de suas atividades de 
forma a identificar e mitigar eventuais impactos ambientais; (e) as normas e politicas 
relacionadas a responsabilidade social das empresas e aos direitos sociais 
constitucionais e, em especial, as regras relativas a saude e a seguranga 
ocupacional, a vedagao ao trabalho analogo ao de escravo e ao trabalho infantil, a 
vedagao de atos ou praticas relacionados a atividades que importem proveitjzn

com

manutengao e

2.6. e as

as normas

as normas e

ciicjitalmente por Loila Crist 
in a Lima da Souza.

:s IIHai
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criminoso da prostituigao ou exploragao sexual infantil; (f) as normas referentes a 
seguranga e ao sigilo bancario, abrangidas, entre outras, a Lei Complementar nn 
105/01 e a Lei n° 4595/64, bem come as que digam respeito a prevengao e ao 
combate as atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei n° 9613/98;
2.6.1. O PATROCINADO, por si, suas controladoras, controladas, coligadas. 

administradores, acionistas com poderes de administragao, funcionarios ou 
eventuais subcontratados no ambito deste contrato, nos termos das normas 
que Ihes forem aplicaveis e versem sobre atos de corrupgao e atos lesivos 
contra a administragao publica, na forma da Lei n.° 12.846/13, obriga-se a: (i) 
manter politicas e procedimentos internes objetivando o cumprimento de tais 
normas; (ii) dar conhecimento de tais normas a todos os seus profissionais 
que venham a se relacionar com a execugao deste contrato; (iii) abster-se de 
praticar atos de corrupgao e de agir de forma lesiva a administragao publica. 
nacional ou estrangeira, no interesse ou para beneficio, exclusive ou nao, do 
PATROCINADOR; (iv) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que 
viole aludidas normas e que se refira a relagao juridica mantida por meio 
deste contrato, comunicar imediatamente o PATROCINADOR, que podera 
tomar todas as providencias que entender necessarias, obrigando-se o 
PATROCINADO, ainda, a nao divulgar a qualquer terceiro, em nenhuma 
hipotese, a comunicagao realizada ao PATROCINADOR;

Recolher tributos e contribuigoes de qualquer natureza decorrentes da 
realizagao, divulgagao e seguranga do Projeto, bem como as contribuigoes ao 
ECAD - Escritorio Central de Arrecadagao e Distribuigao, conforme o caso, 
respondendo integralmente pelas infragoes a que der causa;
2.7.1. Quando aplicavel, o PATROCINADO devera providenciar a entrega ao 

ECAD da relagao das obras intelectuais, musicais, litero-musicais, obras 
audiovisuals e/ou fonogramas, que sejam executados e/ou exibidos no 
Projeto ou em qualquer atividade a ele relacionada;

2.7.2. O PATROCINADOR exime-se de toda e qualquer responsabilidade 
decorrente de quaisquer providencias e/ou recolhimentos a serem feitos 
perante ao ECAD;

2.7.3. Na hipotese de o ECAD enviar qualquer notificagao ou comunicado 
diretamente
PATROCINADO compromete-se a comparecer imediatamente ao ECAD 

tomar todas as providencias necessarias perante este escritorio para 
solucionar toda e qualquer questao relativa ao recolhimento mencionado 
no subitem 2.7 e nos respectivos subitens;

2.7.

PATROCINADOR com relagao ao Projeto, oao

e a

Zelar pela guarda e conservagao dos bens que Ihe forem entregues pelo 
PATROCINADOR para o cumprimento deste contrato, que deverao ser

2.8.

devolvidos tao logo utilizados ou antes, se solicitados;
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2.8.1. 0 PATROCINADO respondera integralmente pelos danos causados aos 
bens que Ihe forem entregues, ainda que decorrentes de case fortuito ou 
de forga maior;

2.8.2. E vedado ao PATROCINADO utilizar, sem previa autorizagao per escrito 
do PATROCINADOR, os bens entregues por este de forma diversa da 
prevista neste instrumento;

2.9. Informar ao PATROCINADOR, por escrito, as alteragoes societarias e 
modificagoes relacionadas a seu enderego fisico ou eletronico, ao telefone e aos 
demais meios utilizados pelas partes para comunicagao;

2.10. Abster-se, em todas as suas manifestagoes, de tecer comentarios em nome do
PATROCINADOR;

2.11. Nao utilizar, sob qualquer meio ou forma, para outros fins que nao os 
estabelecidos neste contrato (i) o nome empresarial, slogans, marcas e/ou outros 
sinais distintivos, e bens de propriedade intelectual de titularidade do 
PATROCINADOR ou das Empresas Itau;

2.12. Submeter a aprovagao previa e por escrito do PATROCINADOR todos e 
quaisquer materiais criados, produzidos e/ou fornecidos sob responsabilidade do 
PATROCINADO, em virtude deste patrocinio, em que forem reproduzidos o 
nome empresarial, a(s) marca(s) e/ou outros sinais distintivos indicados no 
Anexo II, juntamente com os meios e midias em que estes serao 
divulgados/veiculados;
2.12.1.0 PATROCINADOR podera solicitar ajustes/corregoes nos materiais 

mencionados no subitem 2.12, sendo necessaria a validagao do materia! 
pelo PATROCINADOR apos a sua alteragao;

2.12.2.0 PATROCINADO arcara integralmente com todos os custos relatives a 
produgao, criagao, distribuigao, divulgagao e veiculagao dos materiais 
referidos acima, inclusive nas midias e meios referidos neste contrato e 
em seus Anexos;

2.12.3. Em caso de descumprimento das condigoes estabelecidas neste item 
2.12 e subitens, o PATROCINADOR aplicara multa de 10% (dez por 
cento) do valor deste contrato;

2.13. Apresentar ao PATROCINADOR, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termino 
do Projeto, relatorios e materiais que comprovem a realizagao do Projeto, o uso 
dos recursos destinados pelo PATROCINADOR, e o cumprimento das 
contrapartidas asseguradas em conformidade com o Anexo II;

2.14. Adotar todas as providencias necessarias para que o Projeto nao implique 
infragao a direitos de terceiros (especialmente dos participantes), a direitos 
intelectuais (inclusive autorais e conexos) patrimoniais, morais, de personaliedade 

e de sigilo;
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2.14.1. Em consonancia com o subitem 2.14, o PATROCINADO devera, entre 
outras providencias:
a) Obter (i) todos os termos de cessao e/ou de autorizagao para uso 

de direitos intelectuais (inclusive autorais e conexos) patrimoniais de 
todas e quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que participarem do 
planejamento, organizagao, realizagao, administragao, instalagao da 
infraestrutura, fiscalizagao, seguranga e divulgagao do Projeto 
(inclusive dos materiais referidos no subitem 2.12), e (ii) termos de 
cessao e/ou de autorizagao para uso de direitos intelectuais 
patrimoniais (inclusive autorais e conexos) e de personalidade de 
todas e quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que tiverem suas 
criagoes intelectuais (inclusive musicas, arranjos, composigoes, 
textos de obras literarias, artisticas ou cientificas, obras 
audiovisuais, conteudos de palestras, musicas, obras de arte, 
fotografias etc.), outros conteudos, direitos de personalidade. 
fonogramas, transmissoes, retransmissoes, interpretagoes. 
execugoes, marcas, sinais distintivos ou outros bens e direitos 
incluidos ou usados no Projeto, nas obras acima referidas ou em 
qualquer atividade a ele relacionada, a qualquer titulo, inclusive de 
socios, diretores, empregados, estagiarios, contratados, 
subcontratados ou terceiros (em especial dos participantes do 
Projeto), na proporgao e extensao de suas respectivas criagoes e 
participagoes;
Analisar todos e quaisquer documentos referidos no subitem 
2.14.1(a), a fim de verificar se tais documentos foram elaborados 

conformidade, de modo a garantirem bom andamento do 
Projeto e assegurarem o exercicio das contrapartidas concedidas 
ao PATROCINADOR, conforme previsto no Anexo II deste contrato; 
Manter, em seus arquivos, por todo o prazo legal de vigencia dos 
direitos intelectuais e de personalidade, os documentos referidos ns 
alinea “a” acima, devendo fornecer copias autenticadas deles ao 
PATROCINADOR sempre que solicitado;
Providenciar, sempre que necessario, a entrega de relagao das 
obras intelectuais que serao utilizadas no contexto do Projeto aos 
orgaos responsaveis pela fiscalizagao e/ ou os registros relatives ao 
uso de tais obras, observando-se, ainda, o disposto no subitem 2.7

b)

em

c)

d)

e seguintes deste contrato;
Inserir no Projeto e em qualquer material, suporte e/ou obra 
intelectual usada no ambito do Projeto (inclusive nos materiais

pseudonimo ou sinai

e)

indicados no subitem 2.12), o nome 
convencional das pessoas indicadas em (i) e (ii) do subitem 
2.14.1(a) acima e todas as informagoes e sinais exigiveis .pels, 
legislagao e regulamentagao aplicaveis; //

5
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f) Efetuar, quando for o caso, os pagamentos devidos aos orgaos de 
fiscalizagao de direitos autorais;

2.14.2. As licengas, cessoes e autorizagoes mencionadas neste contrato. 
inclusive no subitem 2.14.1(a), deverao (a) ser formalizadas por escrito e 
as expensas do PATROCINADO, (b) definir a forma e os limites de 
utilizagao autorizados, e (c) estar relacionadas, necessaria e 
exclusivamente ao Projeto e permitir que o PATROCINADOR exerga as 
contrapartidas que Ihe forem asseguradas neste contrato, inclusive no 
Anexo II;

2.14.3. Caso o Projeto resulte na violagao de quaisquer direitos intelectuais 
(inclusive autorais e conexos, patrimoniais ou morais) ou de 
personalidade, o PATROCINADO respondera, integralmente, pelos danos 
decorrentes de aludida violagao;

2.15. Responder pela reparagao de danos causados ao PATROCINADOR ou a
terceiros em virtude da realizagao do Projeto;
2.15.1.0 PATROCINADO exime o PATROCINADOR de qualquer 

responsabilidade na hipotese de verificagao de referidos danos, inclusive 
os que, eventualmente, possam ocorrer nas areas de realizagao do
Projeto;

2.15.2.0 PATROCINADO devera, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar 
do aviso que Ihe for enviado, indenizar o valor correspondente a eventuais 
perdas e danos que o PATROCINADOR venha a experimentar, inclusive 
o relative a custas e honorarios advocaticios;

2.15.3.0 valor correspondente as perdas e danos sera atualizado com base na 
variagao do IGPM - Indice Geral de Pregos do Mercado, ou, na sua falta 
do IGP-DI - Indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna, ou, na sua 
falta, do IPO - Indice de Pregos ao Consumidor, desde a data do evento 
danoso ate a do efetivo ressarcimento, acrescido, em caso de atraso, de 
multa de 10% (dez por cento) e de juros moratorios de 12% (doze por 
cento) ao ano;

!

2.16. Responsabilizar-se integralmente (a) pelo cumprimento das normas, 
regulamentos e portarias eventualmente aplicaveis ao Projeto; (b) pela 
realizagao do Projeto e pela aplicagao dos recursos em consonancia com a 
aprovagao das autoridades competentes e com o quanto ajustado neste 
instrumento, inclusive no prazo e na forma estipulada pelas leis e normas 
aplicaveis; (c) pelos resultados do Projeto; e (d) pela prestagao de contas dos 
valores recebidos para aplicagao no Projeto, acompanhada de todos os 
relatorios devidos, inclusive de cumprimento do objeto deste contrato.

2.17. Garantir que nenhuma das contrapartidas estabelecidas no Anexo II sejam 
exercidas apos o encerramento do prazo de vigencia deste Instrumento, 
adotando todas as medidas necessarias, tais como, mas nao se limitando, ao

ido diqitalmente por Leila Cristia 
Lorena Lima de Souza. Maroelo 
'as va ao site Mltps://itau-unibanco
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encerramento da exposigao do nome empresarial, denominagao social, marca 
e/ou qualquer outro sinal distintivo de titularidade do PATROCINADOR indicado 
no Anexo II deste contrato, reproduzidos em qualquer material, suporte, meio ou 
agao, removendo-os de circulagao ou destruindo-os imediatamente.

OBRIGAQOES DO PATROCINADOR - O PATROCINADOR obriga-se a:3.

3.1. Fornecer ao PATROCINADO as diretrizes e especificagoes tecnicas (tais como 
dimensoes, fonte, tipografia, cores etc.) relativas ao nome empresarial, a(s) 
marca(s) e aos sinais distintivos indicados no item 2 do Anexo II e todo o materia! 
necessario a sua reprodugao (tais como arte final, fotolitos etc.);
Efetuar o pagamento do valor do patrocinio na forma prevista no item 4 abaixo e 
no Anexo I.

3.2.

PREQO E PAGAMENTO - O valor do patrocinio e as respectivas condigoes de 
pagamento estao especificados no Anexo I.

4.

O pagamento sera efetuado pelo PATROCINADOR por meio de deposito na 
conta corrente do PATROCINADO, n.° 1119031-3, mantida na agencia 0001, do 
Banco Cora SCD, servindo o comprovante de deposito como recibo de quitagao;

4.1.

A unica importancia devida pelo PATROCINADOR em razao deste contrato e 
aquela mencionada no Anexo I, correndo por conta do PATROCINADO 
eventuais despesas excedentes as originalmente previstas, ainda que 
necessarias para a realizagao do Projeto, ou decorrentes de caso fortuito ou 
forga maior, sem prejuizo dos direitos assegurados ao PATROCINADOR por 
meio deste Contrato (inclusive no Anexo II).

4.2.

5. PRAZO - Este contrato vigorara de 03/05/2021 ate 03/05/2023.

Os efeitos deste contrato retroagem a data de inicio de vigencia deste 
instrumento indicada no item 5, correspondente ao inicio da relagao contratuai 
entre as partes, convalidando-se os atos desde entao praticados pelas partes, 
observando-se o disposto neste contrato;

5.1.

Apesar do prazo estabelecido no item 5, qualquer das partes podera denunciar o 
contrato, sem onus, mediante aviso com 10 (dez) dias de antecedencia;
5.2.1. Se a denuncia for realizada pelo PATROCINADO, este devera restituir ao 

PATROCINADOR eventuais valores ja recebidos e que nao tenham side-
que nao garantam ao 5

5.2.

aplicados conforme este contrato ou 
PATROCINADOR o exerefeio total das contrapartidas, atualizados desde
a data do recebimento ate a data da efetiva devolugao, segundo a 
variagao e a ordem dos indices previstos no subitem 2.15.3; /?

2 5 £
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5.2.2. Se a denuncia for realizada pelo PATROCINADOR, este devera pagar ao 
PATROCINADO apenas os valores que ja tenham sido aplicados por este 
ultimo, conforme este contrato, devendo ser garantido ao 
PATROCINADOR o exercicio das contrapartidas de forma proporciona! 
aos valores aplicados;

5.2.3. A devolugao mencionada no subitem 5.2.1 e o pagamento mencionado no 
subitem 5.2.2 deverao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a 
partir do aviso mencionado no subitem 5.2.

RESOLUQAO - Este contrato podera ser resolvido:6.

a) mediante aviso com 30 (trinta) dias de antecedencia, nas seguintes 
hipoteses:
a.1) cancelamento, suspensao ou alteragoes nas caracten'sticas do

Projeto;
a.2) descumprimento pelo PATROCINADO ou pelo PATROCINADOR 

de qualquer obrigagao, prevista no contrato e/ou sob sus 
responsabilidade, abrangidas, inclusive, situagoes de 
desvirtuamento dos recursos obtidos para a realizagao do Projeto e 
de nao cumprimento, total ou parcial, das contrapartidas ajustadas 
no Anexo II;

b) independentemente de aviso, no caso de liquidagao judicial ou 
extrajudicial, dissolugao ou falencia de qualquer das partes, observadas 
as respectivas naturezas;

Nos casos de cancelamento ou suspensao da realizagao do Projeto por motive 
nao imputavel ao PATROCINADO, inclusive nas hipoteses de caso fortuito, forga 
maior ou ato de autoridade administrativa ou judicial, o valor pago a tftulo de 
patrocinio devera ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias do aviso do 
PATROCINADOR, atualizado de acordo com o disposto no subitem 2.15.3, 
desde o desembolso ate a data da efetiva devolugao;

6.1

Na hipotese prevista no item 6 “a.2” ou no caso de cancelamento ou suspensao 
da realizagao do Projeto por culpa do PATROCINADO (inclusive 
descumprimento contratual), este respondera pela devolugao prevista no subitem 
6.1, sem prejuizo da reparagao de que trata o subitem 2.15 deste contrato e do 

disposto no subitem 6.2.1 abaixo;
6.2.1 Na hipotese prevista no subitem 6.2, o PATROCINADOR fara jus a multa 

no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
atualizado segundo a variagao e a ordem dos indices previstos no 
subitem 2.15.3, independentemente da possibilidade de cobranga de 
indenizagao suplementar, mediante comprovagao de perdas e danqs 
excedentes; // j f a

6.2
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Na hipotese de termino deste contrato por qualquer motive, o PATROCINADO 
compromete-se a, a partir da data em que referido termino se der, nao mais 
utilizar qualquer nome empresarial, denominagao social, marca e/ou qualquer 
outro sinal distintivo indicado no Anexo II deste contrato, inclusive qualquer 
suporte, material, meio ou agao em que eles estejam reproduzidos, removendo- 
os de circulagao ou destruindo-os imediatamente.

6.3

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - O PATROCINADO se obriga a observar e 
cumprir a Lei 13.709/18 e legislagao relacionada a protegao de dados pessoais e 
privacidade, bem como a observar e cumprir normas e procedimentos que vierem a ser 
publicados e/ou requeridos por entidades reguladoras, inclusive pela Autoridade 
Nacional de Protegao de Dados.

7

O Itau Unibanco S.A. e demais empresas do Conglomerado Itau Unibanco 
(“Itau”) tratam dados pessoais de pessoas fisicas (como clientes, representantes 
e socios/acionistas/empregados de clientes pessoa juridica) para diversas 
finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades, como, por 
exemplo, (i) oferta, divulgagao, prestagao de servigos e fornecimento de 
produtos; (ii) avaliagao dos produtos e servigos mais adequados ao perfil; (iii) 
atividades financeiras, de credito, de investimento, securitarias, previdenciarias e 
de cobranga; (iv) cumprimento de obrigagoes legais, regulatorias e requisigoes 
de autoridades administrativas e judiciais; (v) para exercicio regular de direitos e 
fins de processes administrativos e judiciais; (vi) analise, gerenciamento e 
tratamento de potenciais riscos, incluindo os de credito, fraude e seguranga; (vii) 
verificagao de identidade e dados pessoais, inclusive dados biometricos, para 
fins de autenticagao, seguranga e/ou prevengao a fraude em sistemas eletronicos 
proprios ou de terceiros; (viii) avaliagao, manutengao e aprimoramento dos 
nossos servigos; (xi) hipoteses de legftimo interesse, como desenvolvimento e 
ofertas de produtos e servigos.

7.1

Os dados pessoais poderao ser compartilhados para as finalidades previstas 
neste Contrato e na Politica de Privacidade do Itau, como, por exemplo, entre as 
empresas do Conglomerado Itau, com prestadores de servigos e fornecedores 
localizados no Brasil ou no exterior, orgaos reguladores e entidades publicas, 
inclusive administrativas e judiciais e, ainda, com parceiros estrategicos para 
possibilitar a oferta de produtos e servigos. O Itau apenas compartilhara dados 
na medida necessaria, com seguranga e de acordo com a legislagao aplicavel.

CESSAO - E vedada a cessao deste contrato sem o consentimento do PATROCINADOR. 
ressalvado o direito de o PATROCINADOR cede-lo, total ou parcialmente, para qualquer 

das Empresas Itau.

7.2

8

9 TOLERANCIA - A tolerancia de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer ^
direito de exigir o cumprimento daobrigagao pela outra parte nao significara renuncia ao 

obrigagao, nem perdao nem alteragao do que foi aqui contratado.

//
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10 SUBSTITUIQAO DE OUTRAS AVENQAS - Este contrato se sobrepoe a quaisquer acordos 
verbais ou por escrito mantidos anteriormente entre as partes com relagao a este patrocinio.

11 ANEXOS - Os Anexos I e II, rubricados pelas partes, integram este contrato.

12 SUCESSAO - Este contrato obriga as partes bem como seus herdeiros e sucessores.

13 COMUNIDADES VIRTUAIS - O PATROCINADOR exime-se de qualquer responsabilidade 
decorrente do uso indevido por terceiros do Projeto, de qualquer fato, imagem e/ou som 
captado no Projeto ou de quaisquer materials ou atividades a ele relacionadas, inclusive 
mediante sua reprodugao e/ou divulgagao em sites da Internet, incluindo redes sociais e 
comunidades virtuais desta natureza.

14 FORO - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

Este instrumento e assinado em 2 (duas) vias.

Sao Paulo, 23 de Agosto de 2021

ITAU UNIBANCO S.A.

ASSOCIAQAO ALIANQA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA-TWRA

Testemunhas:

Nome:Nome:
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ANEXOI

1. DESCRIQAO DO PROJETO

1.1 O Projeto Desenvolvimento Sustentavel e Conservagao da Biodiversidade da Bacia 
Hidrografica do Tocantins-Araguaia: Projeto Piloto, que tem por objetivo geral desenvolver 
tecnologias ambientais e oferecer apoio metodologico compartilhado para o desenvolvimento 
do manejo integrado e sustentavel de bacias hidrograficas tropicais, atraves do treinamento de 
equipes e mitigagao dos efeitos da degradagao ambiental e mudangas climaticas. Como 
objetivos especificos a serem perseguidos a medio e curto prazos destacamos: (i) Aplicar 
protocolos cientificos integrados e compartilhados (estudos de caso) entre os grupos de 
pesquisas no Brasil e Australia; (ii) Desenvolver ferramentas de gestao integrada (Governanga) 
de bacias hidrograficas tropicais unindo academia, organizagoes publicas e privadas e 
diferentes setores da sociedade na perspectiva de desenvolvimento sustentavel (p.ex. cidades 
inteligentes, agroflorestais, reuse da agua, pagamento por servigos ambientais); (iii) Elaborar 
um programa de incubagao de Startups tecnicas, para responder diferentes demandas sociais e 
governamentais, incluindo desastres ambientais (p.ex. Mariana e Brumadinho), crises 
ambientais (p.ex. falta de agua), poluigao urbana e esgotamento de recursos hidricos, atraves 
da criagao, analise e organizagao de um banco de dados com amplitude internacional; (iv) 
Avangar em um programa de capacitagao publica e privada, desenvolvimento de tecnologias 
sociais, aplicagao de conhecimentos cientificos e geragao de renda sustentavel em m'vel de 
bacia hidrografica (Ponte Ciencia-Sociedade). Este projeto tera como meta o avango 
quantitative e qualitative no conhecimento cientifico, fortalecendo as estrategias de 
reflorestamento, recuperagao e restauragao hidro ambiental e favorecendo o desenvolvimento 
sustentavel de bacias hidrograficas nos dois paises (Brasil e Australia). Alem disso, tem-se 
como expectativa futura auxiliar e subsidiar as politicas publicas visando estrategias de 
conservagao e gestao de recursos hidricos em bacias hidrograficas, atraves de comites e 
agencias de bacias hidrograficas, gestores publicos e tomadores de decisao.
A TWRA pretende promover uma abordagem integrada para realizagao de pesquisa e gestao 
de bacias hidrograficas no Brasil e na Australia em conjunto com setores da sociedade 
(governamental, academico, privado). Esta perspectiva vem sendo estabelecida e discutida em 
diversos setores como observado no Forum Mundial da Agua (Brasilia - margo de 2018), pels 
ONU atraves do Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS-Agenda 2030) e na Agao 
Internacional da Decada “Agua para o Desenvolvimento Sustentavel” (2018-2028; http- 
//www.un.org/en/events/waterdecade/) e da Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
Inovagao (MCTIC-Brasil, 2016). Diante disso, esta proposta foi elaborada no ambito de 
parceiros em universidades, institutes de pesquisa e autarquias publicas brasileiras e 
australianas, na busca da construgao de um “think tank” para entender e proper solugoes para o 
uso sustentavel da agua e dos recursos naturals e humanos em bacias hidrograficas tropicais. 
Esta perspectiva sera traduzida em agoes de capacitagao nos varios niveis sociais e 
academicos, no desenvolvimento de solugoes integradas e sustentaveis para politicas publicas, 
e na aplicagao do conhecimento cientifico para a solugao de problemas e geragao de rends 

sustentavel.
/
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As pesquisas da TWRA fomentarao o desenvolvimento de modelos preditivos e integrados, 
orientando agoes para fazer frente as mudangas globais em grandes escalas espaciais e 
temporals nos tropicos do Hemisferio Sul (Objetivo I). Essa escala refere-se nao somente a 
extensao espacial e temporal coberta (grande area de estudo, longos pen'odos de tempo), mas 
ao tamanho da amostragem quantitativa e/ou qualitativas (desde coletas intensas de dados em 
locals de amostragem ate ampla distribuigao em biomas tropicals). Alem disso, serao 
desenvolvidos e aplicados protocolos de pesquisa padronizados (estudos de caso), que 
permitirao uma avaliagao comparativa e robusta do funcionamento dos ecossistemas, alem de 
orientar agoes de restauragao.
Serao desenvolvidas ferramentas para a elaboragao de pianos de gestao em escalas local 
(zonas riparias) e regional (bacias hidrograficas). Essa perspectiva facilitara e fortalecera a 
gestao integrada dos recursos naturals, detectando areas relevantes e/ou vulneraveis para a 
conservagao e restauragao ambiental, essenciais para um planejamento e gestao de bacias 
hidrograficas em longo prazo (Objetivo II). Essa abordagem tambem fornece os meios para 
identificar, quantificar e valorar os servigos ecossistemicos em bacias hidrograficas no Brasil e 
na Australia, usando-os como ferramenta para alavancar investimentos na conservagao e 
restauragao de ecossistemas degradados. As inovagoes propostas nao se restringem apenas 
aos protocolos de pesquisa, mas tambem incluem o desenvolvimento de ferramentas, produtos, 
metodologias e diretrizes tecnicas para gestores e tomadores de decisao (Objetivo III).
O esforgo coordenado da rede de pesquisa que forma a TWRA permitira o desenvolvimento de 
tecnologias e metodologias inovadoras relacionadas a amostragem, organizagao. 
processamento, treinamento, analise e modelagem de ‘big data’. Outro elemento fundamental 
sera a construgao de uma visao transdisciplinar dos problemas da agua, incluindo a 
capacitagao de gestores e partes interessadas, o aperfeigoamento e a pos-graduagao de 
profissionais de diversas areas convergentes nesta tematica. Finalmente, a transferencia de 
tecnologias ambientais devera ocorrer atraves de uma forte cooperagao entre os 
pesquisadores, os gestores ambientais e a sociedade em geral, disseminando informagoes e 
tecnologias, em via de mao dupla, por meio de um processo de retroalimentagao (Objetivo IV).
A equipe da TWRA no Brasil e formada por 130 pesquisadores de mais de 30 areas do 
conhecimento (p.ex., administradores, agronomos, biologos, biotecnologos ecologos, 
economistas, geografos, geologos, fisicos, quimicos, limnologos, oceanografos, sociologos e 
engenheiros). A equipe brasileira envolvida na TWRA (e detalhada na tabela 5 descrita na 
pagina 117) esta distribuida nas cinco regides do Brasil, atraves de 10 estados e 58 instituigoes, 
incluindo universidades federais, estaduais e privadas, instituigoes governamentais, ONGs e 
Comite da Bacia Hidrografica. Esta equipe interdisciplinar resolvera interativamente varias 
questoes e problemas de relevancia nacional e internacional, contribuindo para o 
desenvolvimento da ciencia da agua do seculo XXI, onde serao buscadas fontes sustentaveis 
de financiamento nos setores publico e privado por meio de produtos e servigos da TWRA.

2. DATAS E LOCAIS DE REALIZAQAO DO PROJETO

2.1 O Projeto ocorrera na regiao Norte do pais, durante o pen'odo de dois anos (2021 e 
2023). //

12a Moretti
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2.2 Podera haver alteragao do local e/ou no period© de realizagao do Projeto no case 
de nao existirem condigdes necessarias a realizagao do Projeto, sem prejuizo do 
disposto no item 6.2 do Contrato. Nessa situagao, o PATROCINADO devera 
comunicar ao PATROCINADOR, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias 
qualquer alteragao referente a data, horario ou local de realizagao do Projeto.

3. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do patrocinio corresponde a R$ 2.000.000,00 (Dois Milhoes de Reais) 
e sera pago da seguinte forma: primeira parcela, no valor de R$ 1.000.000,00 (Dm 
Milhao de Reais) ate dia 15/09/2021; segunda parcela, no valor de R$ 1.000.000,00 
(Urn Milhao de Reais) ate o dia 31/12/2022, observando-se o disposto no item 4 e 
respectivos subitens do contrato.

3.2 Para a realizagao do pagamento na ocasiao indicada no subitem 3.1 acima, o 
PATROCINADO devera apresentar ao PATROCINADOR com 20 (vinte) dias de 
antecedencia os documentos solicitados.

3.1
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ANEXO II

1. CONTRAPARTIDAS ASSEGURADAS AO PATROCINADOR - Em razao do patrocmio o 
PATROCINADOR tera direito a:

• Aplicagao da marca do PATROCINADOR nos materials do Projeto abaixo 
listados, para identificagao como PATROCINADOR do Projeto:

■ Banners, encartes, boletins
■ sites e midias sociais da TWRA

• Citagao deste patrocinio nos materiais sobre o Projeto enviados a imprensa.
• Indicar representante(s) para realizar palestras, discursos, moderar paineis e/ou 
demais formas de atuagao no ambito da execugao do Projeto. Quantidade de 
representantes: a ser acordada entre as partes.
• Ter acesso as pesquisas, relatorios e estudos elaborados pelo PATROCINADO 
no ambito da execugao do Projeto e/ou sobre seus resultados.
• Transmissao de vinheta ou video do PATROCINADOR nos locais de realizagao 
do Projeto e demais meios e/ou midias utilizados para divulgagao do Projeto (tais 
como sites e/ou redes sociais do Projeto).
• Concessao do direito de uso de imagens, fotografias, videos e/ou gravagoes 
realizadas pelo PATROCINADO com a finalidade de registrar as atividades do 
Projeto (“Materiais de Registro do Projeto"). Os Materiais de Registro do Projeto 
poderao ser utilizados pelo PATROCINADOR em quaisquer suportes e veiculados 
em quaisquer meios e/ou midias a criterio do PATROCINADOR (inclusive, sem 
restringir, sites, redes sociais, televisao aberta ou fechada, cinema, materiais 
impresses
• Fotografar, filmar e/ou gravar, diretamente por si ou por terceiros, as atividades do 
Projeto para produgao, as expensas do PATROCINADOR, de materiais destinados 
a divulgagao do patrocinio, veiculados em quaisquer meios e/ou midias a criterio do 
PATROCINADOR (inclusive, sem restringir, sites, redes sociais, televisao aberta ou 
fechada, cinema, materiais impressos).
• Mengao de agradecimento ao PATROCINADOR durante a realizagao do Projeto.

NOME EMPRESARIAL, MARCAS E/OU OUTROS SINAIS DISTINTIVOS A SEREM 
DIVULGADOS EM RAZAO DO PROJETO

2.

issinadoi Braaa De Melo Este tiocumerdigjtalmente por Leila Cristis 
ena Lima de Souza. M. 
va ao site https.7/itaii-u

no R,icido
Gtli & Jos© hrancisci 

luGcSSSM <HUfa

Glf VICT

Corporative \ Inte-ro com br



. 11*I-
.Brasil

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itau Unibanco 
S . A . .
unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/36D5-4A47-AD8E-5F9F ou va ate o site https://itau- 
unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento e valido.

Para verificar as assinaturas clique link: https://itau-n o

Codigo para verificagao: 36D5-4A47-AD8E-5F9F

Hash do Documento
0601098D9B66F9D0C00BDB42414BC845BBCE76038D2A86317E32F67BFAFBC137

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2021 e(sao):

3 Leila Cristiane B B Melo (Signatario) - 153.451.838-05 em 01/09/2021 17:53 UTC-03:00 

Nome no certificado: Leila Cristiane Barboza Braga De Melo 

Tipo: Certificado Digital

Luciana Nicola Shneider (Signatario) - 361.983.638-80 em 26/08/2021 19:50 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletronica
Identificagao: Por email: luciana.nicola@itau-unibanco.com.br

✓

Evidencias

Client Timestamp Thu Aug 26 2021 19:49:59 GMT-0300 (Horario Padrao de Brasilia) 

Geolocation Latitude: -23.5505199 Longitude: -46.6333094 Accuracy: 27261.30568199013 

IP 200.196.153.29
Assinatura:

Hash Evidencias:
1EBDC3DCCB65E77F2BC9ECB7D2F42140C29DC7D6C15DB255E16B0053029FEF0D

v Lorena Lima de Souza (Testemunha) - 045.970.845-76 em 25/08/2021 10:35 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletronica
Identificagao: Autenticagao de conta //

/

/

https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443
https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443
https://itau-
mailto:luciana.nicola@itau-unibanco.com.br


Evidencias

Client Timestamp Wed Aug 25 2021 10:35:01 GMT-0300 (Horario Padrao de Brasilia) 
Geolocation Latitude: -23.550519899999998 Longitude: -46.633309399999995 Accuracy: 
288387
IP 200.196.153.14
Assinatura:

Hash Evidencias:
E46988F9417B917D227B76E774154817BDBED240E65F441D4F192DE508BAAA60

Marcelo da Silva Moretti (Testemunha) - 045.864.266-59 em 24/08/2021 17:09 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletronica
Identificagao: Por email: msmoretti@gmail.com

V

Evidencias

Client Timestamp Tue Aug 24 2021 17:08:35 GMT-0300 (-03)
Geolocation Latitude: -20.342382729520608 Longitude: -40.28520080113962 Accuracy: 65 

IP 187.36.156.136
Assinatura:

AfS/lcsmtt:

Hash Evidencias:
761812C32E2749B8A1ADBF416065AECF7886A6AA67617F4620D9D17D1FF45C85

S Jose Francisco Gongalves Junior (Signatario) - 024.060.437-70 em 23/08/2021 18:17 UTC-03:00 
Tipo: Assinatura Eletronica 

Identificagao: Por email: jfgjunior@gmail.com

Evidencias

mailto:msmoretti@gmail.com
mailto:jfgjunior@gmail.com


Client Timestamp Mon Aug 23 2021 18:17:09 GMT-0300 (-03)
Geolocation Latitude: -15.765981133828353 Longitude: -47.865057991860745 Accuracy: 65 

IP 164.41.139.13
Assinatura:

Hash Evidencias:
67E5C87674CCE1EAD62EF87043B1AF76454DD4840566E613589D351520D96036



Mini Curriculum

ALBA EVANGELISTA RAMOS 
CPF: 151939261-34 
RG: 337857 SSP-DF
Enderego: SON 210 Bloco K apt. 509 CEP 70862-110 Brasilia DF 
Telefone: 61999721517
Formagao Profissional e Experiencia:
Biologa, Mestre e Doutora em Ecologia, Analista de Desenvolvimento e Fiscalizagao
Agropecuaria (aposentada). Foi chefe da Divisao de Fitologia e diretora do Jardim 

Botanico de Brasilia (1984-2004) e Chefe do Nucleo de Protegao e Reabilitagao 
Ambiental da Seagri (2004-2014) onde criou o Projeto Reflorestar de adequagao 

ambiental de propriedades rurais. Foi Coordenadora de Agencia de Bacias Hidrograficas 

da Superintendencia de Recursos Hidricos da Adasa (2018 a jan/2021). Professora dos 

cursos de Ciencias Biologicas e de Engenharia Ambiental da Universidade Catolica de 
Brasilia (1997-2002). Coordenou a elaboragao do Plano de Agriculture de Baixa Emissao 

de Carbono do DF e do Inventario de Gases de Efeito Estufa do DF (Seagri, 2014). 
Conselheira do CONAM-DF representando a SEAGRI (2009-2014) e representando a 

ADASA (2016-2018). Conselheira do CRH, representando a ADASA (2016-jan/2021). 

Secretaria Geral dos Comites de Bacia Hidrografica dos Afluentes do rio Paranaiba-DF, 
Maranhao-DF e Preto-DF (2016-jan/2021). Representante do CBN Paranaiba-DF junto a 

Camara Tecnica de Integragao (CTI) do CBN Paranaiba. Co-editora dos 5 primeiros 
volumes da Flora do Distrito Federal (Barbosa & Ramos (eds), 2001). Co-autora do "Guia 

de Campo 100 Arvores do Cerrado" (Silva Junior et al., 2005) e Co-editora do livro "A

Experiencia do Projeto Produtor de Agua na Bacia do Ribeirao Pipiripau" 
(eds), 2018).

(Lima & Ramos

Brasilia, 19 de novembro de 2022.

vpwo
ALBA EVANGELISTA RAMOS
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1MINISTERIO DA EDUCACAO 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Diploma registrado por delegat^o de 
competencia do MEC, nos termos do § 1° 
do Artigo 48 da Lei 9.394/96.

Registro n° __________________
Liv’ro n° O ^_______ Folha n°
Processo n° 1 ‘O_______
Data de Registro / Q / cQOO5

APOST1LA
Diploma registrado em conformidade com a 
avaliatpao do CNE/CES, trienio 1998/2000 e 
Portaria/MEC 2530 de 04/09/2002, publicada 
no Diario Oficial da Uniao em 06/09/2002.

Tltulo da Tese: “Efeito do fogo bienal e 
quadrienal na estrutura populacional de quatro 
especies vegetais de cerrado sensu stricto”.

&eny do WasCimento
4* Admtnistrt^io Academic! 

em Enerdcio
i Dwetor*

a'r

AUTENTICAQAO

94.Confere com o original.(Lei n.8.9J 
Brasllia-DF, 13 de Julho de 2021c 
MADSON JOSE SANTOS DIAS 
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br 
423 - Selo:TJDFT20210010767305X>RQ

Lauro Morhy 
Reitor

APOSTILA DE SEGURANCA
Alba Evangelista Ramos 

Documento n° 337.857 DF 
Ecologia

28 de dezembro de 2004

001760

http://www.tjdft.jus.br
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PAGINA 58 Diario Oficial do Distrito Federal N° 154, ter$a-feira. 16 de agosto de 2016

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAQAO GERALAn 3“ Esia Resoluijao enira igor na data de sua nublicaeao 
GILSON PARANHOS 

Diretor-Presidente

?imxni7r7r,j I ,7- use. das atnhun.-oes cstatutarias. com regiitro sob 0 n" 
aII .o17^764 na,J?Pta Comercia1 do Distrito Federal, RESOLVE'
SIO AV?AMn[?riRCtDn SAM,F-S.HIMA- matricula n". 794-3 - CPF 114.187 961-15 c CAS- MU AVIANI KlBEIRO, matricula n.“ 632-7 - CPF - >XI 7ixxm c
OKf^OlT^-clehrn \ Sup,cn!c '10 acompaiihamciUo das ohriga^ocs incremes ao Contra^

L Lristimmc.10 Urbana dc Lnergta Elctnca dc Alta c Baixa Tcnsao (RDUl Atm k 
ZT"'r ^ 5“ Etapu da Expansao do Riacho Fundo II
do"' series l.rm “rvi?os..supcnisionar, fiscalizar c acompanhar a exccucao

Art. 3° Esta Kesolu^o entra cm vigor na data de sua publicacao 
GILSON PARANHOS 

Dirctor-Prcsidentc

em v

ORDEM DE SERVR'O N" 10. DE 15 DE AGOSTO DE 7016 
A SI BSECREI ARIA DE ADMINISTRAQAO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO 
■dnb !g° AMB,ENTE ^O DISTRITO FEDERAL, no us„
ati ibmdas por nieio da Ponana n" 01. dc 07 dc abril do 2011. publicada no DODF n" 82 dc 
7JC .dV ^Sc0LyE: RE I IF1CAR na Ordctn dc Service n" 4. de 09 de junho de 
a CLAUDIAnVsh V\ RH-itao tlc .l-'/,,[1-01 ^ pngma 37. quo concedeu pensao vitalicia 
oiif cAK.TncA , - v"ua do e'x-sen'idor RICARDO NIXON ALBUQUER-
iSf,‘fruit S‘ ",a ncula : 37 A?,7/X- Para exduir ° artigo 217. mciso I. alinea "a", da Lei 

I f '• ..,0 L lnLl11" 0 art'SO 12. mciso IV. da Lei Complcmcntar n" 769/2008. incluido
"*^S“'o;o.Sn: n“"’d0 r“'i,’“Kl“ “ dtm“ '™“ d“ “““

NAZARE SOARES

Dl RETORI A DE GESTAO DE PESSOAS

ORDEM DE SERVIQO ND 03, DE I! DE AGOSTO DE 7()|(, 
A DIRETORA DE GESTAO DE PESSOAS. DA SUBSECRETARIA 
CAO GERAL. DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
FEDERAL.

DE ADMINISTRA- 
MEIO AMBIENTE DO DISTRITO 

, .• a va, , US° daS atnbul?oes quo Ihe conlcrc o anigo 8". da Ponaria n" 86. dc 08 de 
I>4di ,C ,'mT0 rpSulame"ta a concessao da Gra,ifica?ao por Ilabili,a?ao em Poli.icas

pccializacao, 25%. 03/08/2016. 390-000.856/2010.
MARILENE MARIA DE SOUSA

no

„ RESOLUCAO N° 100.000.279/2016. DE 11 DE AGOSIO DF 7t)lft
DIS-IRITOFRiER A I'm' '’uso'' T W PES-ENV0LV'MRNT0 I lABITACIONAL DO

SHO/I SAMER11maSK> AV1AX,„RlfiEIRC. matricula n". 632-7 - CPF 381.718.801-34 
1 ’AMI.SIIIMA. matricula n" 794-3 - CPF 114 I87 96I-IS DA Nil I O rpcvir on ' 

VEIRA COSTA, matricula n" 74.3-9. CPF 016.718 661-26! para atuamm como l^m/c; 
iluLir. suplenlc c Membro da Comtssao respcctivamente. no acompanhamenlo das obri- 

gac cs mcren.cs ao con,rate n" 08/2016. que ten, com., obje.ivo a prestaclo de serGeos 
kunco.s cspeualizados de urquitelura e urbanismo para a claboravao dc Anteproieto Projeto 
Geutl para a provayao e Projeto Execurivo de anpntetnra. ben, como os Profess cim- 
mxiThrVC'h-d|C' ul^an'/a?a.0-. accssibilidade e paisagismo: calculo estrulural e fundafocs- 
ms aiayocs hidraulico-sanitarias; inslalayoes preventivas e de con,bate a incendio; instalacoes 
eletneas gcrais e prediais. de telefonia c de proleyao contra dcscargas atmosferi'eas (SPDA)
eamDes^tlilSsiPf“b'C° do npo. Ccn,ro 'lc ljnidade Rasica de Saude para 7 (sete) 
^TE 01 ' ‘ no empreendimento Parque do Riacho. QS 09 CONJUNTO 01

o n°

AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA N" 197. DE IS DE AGOSTO DE 2016

confendas pelo anigo 17. inciso VIII. da Lei 4.285. de 26 de dezembro de 2008. c/e o anigo 
7 metso X do Regimento Intcrno da ADASA. tend., em vista deliberayao pcla Direloria 
Colegtada, RESOLVE:
An. I" Exonerar. a pedido. KENNYA MARA OLIVEIRA RAMOS, matricula n" 12006408 
do Cargo cm Comissao dc Asscssqria, simbolo CA I. da Agcn 
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal.
An. 2" Esta Ponana entra em vigor na data de sua publieayau.

PAULO SALLES

PORTARIA N" 198. DE 15 DE AGOSTO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS. ENERGIA F 
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuiyoes que Ihe sao 
conlendas pelo artigo 17. inciso VIII. da Lei 4.285. de 26 de dezembro de 2008. e e o artiuo 
7'. mciso X. do Regimento Intern., da ADASA. tendo cm vista deliberayao pcla Dirctoria 
( olcgiada. RESOLVE:
An. I" Exonerar. por cstar send., nomeada para ontro cargo. ALBA EVANGELISTA RA- 
MOS. malrieula n" 269.588-X. do Cargo em Comissao de Geslor Executivo. simbolo CGE 
IV. da Agencta Rcguladora de Aguas. Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal. 
Art. 2'’ Esta Ponaria entra em vigor rut data de sua publicayao.

I O
dV,s s2-rv,al’C','l 1,0 eXCCuU,r dos ^rviyos, supervisionar. fiscalizar e acompanhar a execuyao

32.753/201 ! g° Dctrct0 32.598/2010, e/c anigo 1“ do Deere,o n“.
Art. 3" Esta Resoluyao entra cm vigor na data de sua publicayao 

GILSON PARANHOS 
Diretor Presidente

Rcguladora de Aguas.eia

N RESOLUQAO N“ 100.000.280/2016. DE 11 DE AGOS I O DF 7016
ni8tRBEtTnEriTnppA, C0MPANHIA DF- DESENVOLVIMENTO HABITAGONAL 
710X117:7/ i n" .' ‘'C •“nOuiyot's cstatutarias. com registro sob o n"
20080173764 na Junta Comercial do Distrito Federal. RESOLVE

A,RlVTs,i,UA,sA,PARI ClnA |;ERNANDES. matricula n.“ 879-6. CPF - 
m C EUOEN10 DE MORALS CORREIRO. matricula n“. 835-4 - CPF 

Mb..-,/'.811-00. para atuarem como Exccutores titular e suplenlc no acompanhamenlo das 
obngayocs mercnles ao Comrato n." 0381.455-47/12. eelebrado entre o Govern., do Distrito 
tederal e a ( arxa Economica Federal, que ten, como objeto as obras de Inl'raestrutura do 
I aranoa r arouc.

2 Cabeni ao executor dos serviyos. supervisionar. fiscalizar e acompanhar a execuyao 
Uos serviyos hem como apresemar relaiorios quando do termino de eada ctapa ou sempre 
que sqlieitado pelo eonlratanle. eonforme dispoe o artigo 67 da Lei n" 8.666/93 hem como 
32 “oi l d° ar"g° 41 do DL'crc,° "" 32.598/2010. e/e anigo U do Deerclo u". 
Art. 3° Esta Resoluyao entra

DO

PAULO SALLES

PORTARIA N” 199. DE 15 DE AGOSTO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS. ENERGIA E 
SANLAMIN TO BASICO DC) DISTRITO FliDERAL. no uso das atribuivocs quo Ihe sao 
conforidas pelo anigo 17. inciso VIII. da Lei 4.285. de 26 dc dezembro de 2008. e c o artigo 
7". mciso X. do Regimento Intemo da ADASA. tendo em vista deliberayao pcla Direloria 
Colegtada. RESOLVE:
Art I" Nomear ALBA EVANGELISTA RAMOS, matricula n" 269.588-X. para excrcer o 
Cargo cm Comissao dc Asscssoria, simbolo CA I. da Agenda Rcguladora de Aguas. Energia 
e Saneamento Basico do Distrito Federal.
Art. 2" Esta Ponaria entra em vigor na data de sua publicayao.

PAULO SALLES

PORTARIA N“ 200. DE 15 DE AGOSTO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCTA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuiyoes que Ihe sao 
confendas pelo anigo 17, inciso VIII. da Lei 4.285, de 26 de dezembro de 2008, c c o artigo 
7°. inciso X. do Regimento Intemo da ADASA. tendo 
Colegiuda. RESOLVE:
Art. I" Exonerar, por cstar sendo nomeado para outro cargo. NELSON GOMES MOQO 
NETO. Tecnico de Regulayao de Serviyos Piiblicos. matricula n'\ 182.143-1. do Cargo cm 
Comissao de Asscssoria. simbolo CA IV. da Agenda Rcguladora dc Aguas. Energia e 
Saneamento Basico do Distrito Federal.
Art. 2" Esta Ponaria entra em vigor na data de sua publicayao.

PAULO SALLES

An.

vigor na data dc sua publicayao. 
GILSON PARANHOS 

Diretor-Presidente

em

VnnsniVvsz i . RAL- no USI’ das atribuiyoes estatutarias. con, registro sob o n" 
2,1(180173764 na Junta Comercial do Distrito Federal. RESOLVE- 
Ar‘- I" Restgnar EUGENIO DE MORAIS CORREIRO, matricula n". 835-4 - 
^•571.8 -00 c ARA RUB IA APARECTDA FERNANDES, matricula n." 879-6, CPF - 

<0-0.50[-91, para atuarem como Exccutores titular c suplenlc no acompanhamenlo das 
obngayocs mcrentes ao Comrato n." 003 2015. eelebrado com a empresa Pentag Hngcnharia 
LI DA. otic ten, como objeto a execuyao das obras dc infracstrulura dc drenagen, externa a 
poltgonal do empreendimento Paranoa Parque. incluindo a Bacia de Dissipayao e Lan- 
yamento da Drenagem.
An. 2 Caberd ao executor dos sen iyos, supervisionar. fiscalizar e acompanhar a execuyao 
dos serviyos, hem como apresemar relaiorios quando do termino de cada etapa ou sempre 
que sqlieitado pelo conlratame. eonforme dispoe o anigo 67 da Lei n" 8.666 93 hem como 

753'2011 d° ar"g° 41 d° Dccrct0 32.598/2010. c/c artigo I" do Dccrcto n".
Art. 3“ Esta Resoluyao entra cm vigor na data de sua publicayao.

GILSON PARANHOS 
Dirctor-Prcsidentc

CPF

vista deliberayao pela Direloriaem
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JTRt.SA RIBFIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE f

AGENC I A REGL LADORA DL AG L AS. ENLRGI A L SANEAMLNTO 
DO DISTRITO FEDERAL

C oniissao de IMoecsso Adnimisrralivo Diseiplmar eo 
demniiiados nos autos do IMoecsso SKI-GDT n" 04X0-(MIIK>IM 21)15 
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pul'lieavan.

ORDLM Dl SLRVICO N“ SO. 1)1. 26 1)1 NOVEMBRO Dl 20IX 
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coino ohjeto a contratai;ao dc empresa especial izada na loca?ao dc contcincres para
dcposiio dc materials permanentes c arquivo dc processes para atender as ncccssidades 
da Companhia,

ORDEM DE SERVICO N" 13. DE 26 DE JANEIRO DE 2021
SIjBSECRETARIO DE ADMIN1S I'RACAO GERAL.

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DA SECRETARY DE 

DO DISTRITO FEDERAL,
maio de 20IX. e a

no
das atribuifoes que Ihe confere o Decrelo n” 30.041. de 10 deuso

Art. 2° Cabera aos Executores. supervisionar. fiscalizar e acompanliiir a execugao dos
servigos. bem conn, apresentar relatorios quando do termino de cada ctapa 
que soli-citado pelo contratante. confomic dispoc o artigo 140 do Rcgulamcnto Interno 
de Licitapoes, Contratos e Convenios da CODHAB/DE. bem

Portaria iT 38. de 05 de setembro de 2018. considcrando

n" 8'666/93- ar1i80 41 • do Decrelo 32.508. dc 15 dc dezembro dc 2010. e a instruct) 
do Proecsso SEI-GDE n° 0370-000462/2016. resolve:

o disposto no artigo 67. da Lei
ou sempre

como o incise II do artigoArt. 1“ Designar o servidor EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO. 
02773503,

matricula 
DE MENEZES

41 do Decrelo n" 32.598/2010, c c artigo I ° do Decreto n". 32.753/201 I
em substiluigao do servidor GABRIEL PEREIRA 

SOBREIRA MACHADO, matricula 0275832-6, para atuar como membro do Contrato 
38.218/2018, referente a contratagao de

An. 3" Esta Rcsolugao entra cm vigor na data de sua publicagao.

RENATO BEZERRA
empresa para a execugao obras de 

complementagao da urbanizagao e mobilidade urbana. da Area de Desenvolvimento 
Economico -ADE do SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZERsetor de materiais de construgao da Ceilandia, e obras de 
pavimcntagao asfaltica. rede de drenagem de aguas pluviais. complementagao da 
urbanizagao e mobilidade urbana da Area de Desenvolvimento Economico - 
mdustna da Ceilandia, firmado junto ao Consorcio ADE Ceilandia.

Paragrafo unico. Nos impedimentos legais a fungao de presidente sera exercida pelo 
servidor EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO.
Art. 2“ Os servidores de

ADE do PORTARIA N" 17, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
Altera a Portaria n" 149, de 24 de setembro de 2020. que instituiu a Comissao de 
Gcstao de Parccrias objetivo dc compor forga tarefa para acompanhar e fiscalizar 
a cxecugao de Tcrmos dc Fomcntos eclcbrados entre o Distrito Federal por mcio da 
Secrelaria de Estado do Esporte e Lazer/SEL e Organizagoes da Sociedade Civil.
A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL. 
Intcrina. no uso das atribuigoes que Ihe confcrem os dispostos nos incisos V e VII. do 

105 da Lei Organica do Distrito Federal, resolve:

com o

que trata a presente ordem dc servigo devcm observar e 
cumprir 0 disposto no artigo 67 c/c o inciso II c S 5“' do art. 41. da Lei 8.666/93; 
Decreto n" 32.598/2010;

no
Ordem dc Servigo n” 134, dc 28/10/2015, da 

SUAG/SEDES. e demais normativos vigentes que regem a materia.
na

art.
Art. 3" Esta Ordem de Servigo entra em vigor na data de sua publicagao.

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA
An. 1° Alterar o art. 3" da Portaria n” 149. de 24 de setembro de 2020, 
vigorar com a

que passa a
seguinie redagao: A Comissao sera composta pelos servidores: 

DUILIO MORAES LEMOS JUNIOR, matricula 027.7769-X, 
presidente; ALEXANDRE CAMPOS SALLES, matricula 027.8680-X; ASHLEI DE 
MENEZES TANIOS NEMER, matricula 027.6577-2; GABRIEL 
VIEIRA MARINHO,

que atuara como

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS AN JOS

matricula 027.8675-3; GABRIELA CARVALHEDO 
BARROS. matricula n" 027.8684-2; JULIANA CARDOSO NUNES.
027.8681-8 e MARIA EDUARDA MESQUITA FERNANDES, matricula 027.7340- 
6. que atuarao como membros.

matricula
CHEFIA DE GABINETE

ORDEM DE SERVICO N" 08. DE 26 DE JANEIRO DE 2021 
O CHEFE DE GABINETE.

An. 2<l Esta Portaria entra cm vigor na data dc sua publicagao. 
An. 3" Revogam-se as disposigoes em contrario.

GISELLE FERREIRA
DA SECRETARIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competcncias 
delegadas no art. 2°, inciso IV. da Portaria n“ 8. de 18 de Janeiro de 2021. combinado com 
o art. 105, inciso VII. da Lei Organica do Distrito Federal e an. 3“ do Decreto n" 39.002. 
de 24 de abril de 2018. resolve: DESIGNAR ARNALDO VELQZO 
JUNIOR, matricula n" 02216515, para substituir ALAMARQUE BERNARDES ROCHA 
DE PAULA, matricula n" 01770160. Gercntc. Simbolo CPC-08, da 
Acolhimento para Mulheres. da Gerencia de Senigos dc Acolhimento para Adultos e 
Families, da Diretoria de Servigos de Acolhimento. da Coordenagao de Protegao Social 
Especial, da Subsecretaria de Assistencia Social, da Secrelaria Executiva de 
Desenvolvimento Social, da Secrelaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito 
Federal, no periodo de 08/01/2021 a 17/01/2021. por motive de ferias rcgulamentarcs. 
confomic o Proecsso n° 00431 -00000901/2021-19.

ALEXANDRE NATA VICENTE

DE ESTADO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTEMENDONCA

AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, 
ENERGIA E SANEAMENTO BASICO

Unidadc dc

PORTARIA N" 06, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS. ENERGIA E 
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigoes que Ihe sao 
conferidas pelo artigo 17. inciso VIII. da Lei 4.285. de 26 de dezembro dc 2008. c/c o 
artigo 7 . inciso X. do Rcgimcnto Interno da Adasa. tendo cm vista deliberagao pcla 
Diretoria Colegiada. e o que consta do Proecsso SEI tT 00197-00000214/2021-50. 
Resolve:

Art. 1" Exonerar ALBA EVANGELISTA RAMOS, matricula n" 269.5X8-X, do Cargo 
Comissao de Asscssoria. simbolo CA-I e dispensa-la da fungao de Asscssora da 
Supcrintcndcncia dc Rccursos Hidricos - SRH da Agenda Rcguladora de Aguas. Encrgia 
e Saneamento Basico do Distrito Federal.
An. 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

RA1MUNDO RIBEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITA^AO cm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HASH ACIONAL
SECRETARIA EXECUTIVA

RESOLUCAO N" 24. DE 26 DE JANEIRO DE 2021 
Dispoe sobre designagao de executor do Contrato n“ 002/2021, celebrado 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB 
STAR Locagao de Servigos Gerais LTDA - EPP.

O SEC RET ARID EXECUTIVO por dclegagao de competcncia do DIRETOR- 
PRESIDENTE DA COMPANHIA DE! DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO 
DISTRITO FEDERAL, no 
art. I. inciso I e II. resolve:

PORTARIA N° 07, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS. ENERGIA E 
SANEAMEN IO BASICO DO DISfRI TO FEDERAL, no uso das atribuigoes que Ihe sao 
conferidas pelo artigo 17. inciso VIII. da Lei 4.285. dc 26 de dezembro dc 2008. c/c o 
artigo 1". inciso X, do Rcgimcnto Interno da Adasa, tendo cm vista deliberagao pela 
Diretoria Colegiada. e o que consta do Proecsso SEI n° 00197-00000214/2021-50, 
Resolve:
Art. I" Exonerar MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MORE1RA, matricula n" 
271.844-8. do Cargo em Comissao dc Gcstor Executivo. simbolo CGE-I c dispensa-la da 
fungao de Supcrintendente dc Administragao e Finangas da Agenda Rcguladora dc 
Aguas. Encrgia e Saneamento Basico do Distrito Federal.
Art. 2“ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

RAIMUNDO RIBEIRO

entre a
e empresa

das atribuigoes que Ihe confere a Resolugao n° 99/2020.USO

Art. 1" Designar BRUNO CORDEIRO DO NASCIMENTO, matricula n" 1188-6. CPF:
como Titular c FERNANDA SANTOS ESRAEL1TA RIBEIRO. 

matricula n.° 1099-5. CPF: ***.448.971-**
.880.901-**

como Suplcntc para atuarem como
executores no acompanhamento das obrigagdes inerentes ao Contrato n" 002/2021, 
celebrado com a empresa START Locagao de Servigos Gerais ETDA - EPP. que tem

Documento assinado digitalmcntc. original cm https://www.dodf.df.gov.br
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29/01/2021
SEI/GDF-21798839 -Portaria

v.Adasa GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 
BASICO DO DISTRITO FEDERALAgenaa Reguladora de Aguas, Lnergia 

e Saneamento Basico do Distrito Federal

PORTARIA N9 52, DE 03 DE MAIO DE 2019

BASICO DO DISTmm Ipnpp, NCIA REGULAD0RA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO
® ,S“.D° D'STRIT0 FEDERAL “ Adasa' no uso das atribuifoes que Ihe confere o inciso I, art. 22 da Lei n2 
4.285, de 26 de dezembro de 2008, e tendo em vista deliberafao pela Diretoria Colegiada bem 
consta no Processo SEI 0197-001097/2017, RESOLVE:

como o que

D . . ^ Art> 19 ' Des,gnar a servidora Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, Tecnico de
ppnrn^rec 7u°S PObliC°S' matr[CUla ^ 270-912-°' como Executora do Contrato n* 006/2019/ANA - 
PROCOMITES celebrado entre a Agencia Nacional de Aguas - ANA e o Distrito Federal, por intermedio da
Agenda Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - Adasa, como Entidade 
Distntal; e como Interveniente, o Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal, que tern como objeto a 
regulafaoda participate do Distrito Federal no Programa Nacional de Fortalecimento dos Comites de Bacias 
Hidrograficas - PROCOMITES, nos termos das Resolu?6es ANA n° 1.190, de 2016 e n° 1 595 de 2016 
mediante transferencia de recursos da ANA a Entidade Distrital pelo alcance das metas estabelecidos 
Anexos 11.1 a 11.5 deste Contrato, que foram previamente pactuadas entre 
CONSELHO e os comites de bacia hidrografica aderentes ao PROCOMITES.

nos
a ENTIDADE DISTRITAL, o

Art. 25 - Designar a servidora Alba Evangelista Ramos, matncula n^ 269.588-X, 
Substituta do Contrato, nas ausencias e impedimentos legais da titular.

como Executora

Art. 35 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

PAULO SALLES

Documento assinado eletronicamente por PAULO SERGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES - 
Matr.0269095-0, Diretor(a)-Presidente da Agencia Reguladora de Aguas,Energia e 
Saneamento Basico do Distrito Federal, em 03/05/2019, as 15:52, conforme art. 6? do Decreto 
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, 
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

sei! a
i?letr6nica

A autenbeidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 21798839 codigo CRC= 44441719.

https.//sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao-documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26097405&infra sistema=1... 1/2

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php


> H

29/01/2021
SEI/GDF - 21798839 - Portaria 

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade" 
Setor Ferroviano - Parque Ferroviario de Brasilia - Estagao Rodoferroviaria - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

3961-4924

0197-001097/2017
Doc. SEI/GDF 21798839

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26097405&infra_sistema=1 ... 2/2

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26097405&infra_sistema=1


CBH MARANHAO
ComiM dr Kiel* M j
rv.i-.to

declaraqAo

Declare para os devidos fins que o Comitg de Bacia Hidrogr^fica (CBH) 

dos Afluentes do Rio Maranhao no Distrito Federal (CBH Maranhao-DF), 6rgao 

mtegrante do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Distrito 

Federal per meio do Decreto Distrital n° 31.254, de 18 de janeiro de 2010 e nos

termos da Deliberapao CBH Maranhao-DF n° 02/2018, que a Senhora ALBA 

EVANGELISTA RAMOS representou a Agencia Reguladora de Aguas,

na qualidade de membra 

a 27/01/2021

Energia e Saneamento B^sico (setor publico)

suplente, no penodo de 21/07/2018 tendo tambem, 

representando o poder publico nadesempenhado o cargo de Secreteria Geral 

Diretoria do CBH Maranhao - DF.

Brasilia, 18 de novembro de 2022.

RODOLI QUEIRA DE BRITO
Presidente

Comite de Bacia Hidrografica dos Afluentes do 
Rio Maranhao no Distrito Federal



Rumo ao Forum
Mundial da Aqua

Ciclo de Palestras

CERTIFICADO
Registro if: 0915

CERT J¥ 1C AMOS QUE

Alba Evangelista Ramos
♦

Participou do curso “Comunicacao Ndo Violenta e outrasJerramentas de Mediacdo” nos dias 10, 17, 24 e
31 de agosto de 2018, com carga hordria total de 20 horns, na Agenda Reguladorn de Aguas, Erie,via e 

Saneamento Bdsico do Distrito Federal

Brasilia, 31 de agosto de 2018
C\

Samira lasbeck
Instrutora

Paulo Sergio Bretas de Almeida Salles
Diretor-PresidenteAti I Gestao de Pessoas



Conteudo:

- Conceilos - conflilos c mediagao.

Conflilo Awbicntal c Mediacao Ambimlal conceit os.

Diferenga outre didlogo e debate.

Introdugao a comunicagao ncio violeuta.

Do jmido do coragdo - o ccrne da comunicagao nao-violeuta.

- A comunicagao quo bloqueia a compaixao.

- Identificando e expressaitdo seutimentos

- Assumindo a Respoiisabilidade por nossos seutimentos.

- Pedindo aquilo quo euriquecerd nossa I'ida.

Receber com empatia.

- Conectando-nos compassinameute com nos mesnio;

- Expressando apreciagdo na Comunicagao Ndo Violeuta.
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CRS Quadra 505 - Bloco C - Lolas 1.2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasilia - DF 

Fone: (61,) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br 
/TabellSo: Me Arthur Di Andrade Camarno*' CART6RI0JK

RECONHECO FOR SEMELHANCA A(S) FIRMAS DEj, 
! [ JkxAgzGO] -DAYSE GOMES BATISTA . . C.

H TJDFT20220011356341OAZL 
®YGBF-Consultar selo: “"www.tjdftj 
CBSB,22/11/2022 -11:35:53 /

^br""
Brasilia-DF, 72504-515
(61) 99290-3355 daysegb.hana@gmail.com INLINE ALVES OA SILVA

Dayse Gomes Batista

COMPETENCIAS
Proatividade, relacionamento, flexibilidade, capacidade de anatise, capacidade 
de adaptagao, resoluijao de problemas, boa comunica^ao.

EXPERIENCIA

Dall’Oca Imoveis, BrasiHa-DF - Auxiliar administrative
DESDE DE SETEMBRO DE 2017

• Atendimento a clientes (presencial, telefone, Whatsapp e e-mails);
• Negocia<;ao de valores;
• Analise cadastral;
• Publicaqiao de anuncios;
• Sistemas: SICADI, Universal -Imoview e Univen;
• Elaborate de contratos.

Abadia Imoveis, Brasilia-DF - Auxiliar de Escritorio
JANEIRO DE 20.12 NOVEMBRO DE 20.16

Atendimento a clientes (presencial, telefone Whatsapp e e-mails); 
Negociaijao de valores;
Analise cadastral;
Publicagao de anuncios;
Sistemas: SICADI;
Elaborapao e encerramento de contratos.

Caixa Economica Federal, Brasilia-DF - Estagiaria

JULHO DE 2009 JULHO DE 2011

• Agendamento e organizatpao de reunioes;
• Elaborapao, protocolo e arquivamento de documentos;
• Auxilio nas atividades da superintendencia e gerencias.

FORMAQAO
AGOSTO DE 2007 - JUNHO DE 2011

FACNET - Anhanguera Educacional, Taguatinga-DF - Bacharel em 
Administragao

HABILIDADES
Ingles intermediario (oral, leitura e escrita); 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

http://www.cartoriojk.com.br
http://www.tjdftj
mailto:daysegb.hana@gmail.com
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CONTRATO DETRABALHO rONTR ATO m. TR A BA I HO

fcmpregador: CLIN1CA DH PStCOTERAPIA 
E0U1LI8RI0 DO SER LTD A
CNPJ: 07 729.326/0001-01 
Enderefo: SBS QUADRA 02 BLOCO S NR 14 
SALAS 507 A 511 E 805-ASA SUL - BRASIL1A/DF 
CElf7t)0

CNPJ :05.463.243/0001 -80
ABADIA IMOVElS LTD A

SCS. QD 06. BL A, N* 157, SALA 206«
ASA SUL-CEP 70300-9101Esp BRASILIA-DF

Cargo: AUX. ADM1N1STRATK 
CBO 41 HE 0-51 •C3T'S;-265 73/00^2.7-X).E . 
Rcgistro ’ OOfl Th/ra(4ilhjt: *004- h > A
Admissao: 1 '0 C 0

Esp estab . IMOSILIARIA
FunfSo Auxillar de escritono
CBO 411005 CTPS 0026573/00027

u.iDA Data admissao 2 do Janeiro de 2012C
Registro n8

Remanera^:,RS 580.66 (quinhentos e oitenta V&is) 
por mcs.

Folha/Ficha :

lLrt< yfLr.r^i.
CL1NICA DE PSltOTERAPiA I QUILIBRIO IX) SER 
LTDA

Remuneragfio especificada
RS 1.100.00 (um mil a cem reals') por mes

C

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
Ass do empregador cu a rogo cZ test

2°..1°
*deData safda de Data saf< er-X '-K

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
2°i* 1°

Com. Dispensa CD N° Com. Dispcnsa CD N°

Oflcio de Notas e Protesto de Bras
c

F. ’99-15

AUTENTICAgAO
I
"tConfere com o original.(Lei n.8.935/94) 
r Brasiiia-DF, 22 de Novembro 
IaLINE ALVES DA SILVA
Jescrevente :
#Consultar selos: v.zww.tjdft.jus.br :
$417 - Se!o:TJDFT20220011366355MIQN

i22

m iI f
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CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO
CNPJ :26.976.399/0001-34

DALL OCA NEGOCIOS IMOBiLIARIOS LTDA

SHC SUL CL QUADRA 111 BLOCO A LOJA 8 
ASA SUL-CEP 7073A-510

Umpreeador. PERH-IL EM PREEN! JIMENTOS 
IMOBILlARiOS LTDA
CNPJ: 04.960.529/0001-08 
Endere^o. SEGUNDA AV. LO'i'ES 814-A e 820-A 
I,OJA 01-NUCLEO BANDiilRANTI- - BRASILIA/!)!' 
CEP: 71715-020
I sp Estab.: INTFRMEDK'AO NA C( )MPRA E VEND 
Cargo: SECRETARIA 
( BO: 252305 ( TPS. 26573/00027-DI 
Rcgislro 19120 Livro/l olha. 120 
Admissto: 05/06/2017

BRASILIA • DF
ALUGUE1S DE IMOVE1SEsp estab.

Cargo I 
CBO 4221-05 
Data abmissSo /

RECEPCIONISTA
0026573/00027

m^ro be 2017
/Livro : 

Foiha : 
Remuner 
R5 1 2O01

,
especlficada 

00 (um mil. duzentos rea'.s) por m§s

Remuneragfio: RS 959.20 (novcccntos o cinqOcntae 
nove reals e viiile centavos) por mes,

'

PI RFF1L LMPRSILNDIMENTOS INK »BI! IAR10S
LTDA

Tr Data satda*
Data safda

Ass. do empregador ou a rogo c/tcst.
Ass. do empregador ou a rogo c/test. 1°

2°1° Com. DispensaCD N°
Com. DispensaCD N°

1ftr’

1 < 1° Oficio de Notasre Protest© de Brasilia
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lolas 1,2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasilia - DF 

Fone: (6’J.y'37'99-1S15 | vyww.cartoriojk.com.br 
Tabeliao: Me Arthur PI Andrade Cam;: l cartQrIojk \ CARfrOLlW //

\o J '% AUTENTICAgAOj:
-'i

;||confere com o original.(Lei n.8.935/94) 
^Brasiiia-DF, 22 de Novembro de 2022 
|aLINE ALVES DA SILVA 
lESCREVENTE
f^Consultar selos: www.tjdft.jus.br 
|417 - Selo:TJDFT20220011366344

/

3

http://www.tjdft.jus.br
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ALTERAQ6ES de SAL A RIO
Aumentadoem .i-l- i.OQ..! .j£. ParaR$
Na fun^ao de .S?1......

por motivo de...'t.sS

S;!«.
AlTERAgOESDE SALARIO

Aunientado eniQ.^ '^Q.yfeara R$

rf.. por moltvo de .......

IK

Na fuavao de ......XV
CBO t........... pc. X;.CBO it.

'''
....

A AS.»■

5‘. >i i :—hi

Aumentadoem ..l.j^Para R$ ^

Na fun?So de

rs IAumentado em C.i. JjSti*..
Na funv’ao de ..a./fa&Xmh. 
CBO( £j 1 'A }Hir motivo de 1por motivo de

..v.-.'iUv.'./M.U.v,

Uuii
CBO

....<•... :.....
Htlij Op!LMiQS..LTm. .'

inatura doempregadorvwi)
Assinatura do ernpregador

^•*iAujnenladoiaB<’.^a / L(2:. /J.A. 3’ara R$
Na fun?8o de.. C<L. ..'Xfc&F.tf.&i. ......
CBO...................por motivo de...

......—

gg:
Aumentadoem D.4. /.Qfc.../ .4^.. ParaR$-J..'.'rr‘...lcA>.0-'
Na fun<;ao de....£?S.... ....................................... ..........
CBO .......... gw-X, . , ?

• ££!&&c..............

I
motive de ..JJ.'hw^va,

//>co AA Assinatura

QLmjMJkzrm

u<^L...£b^..

Aumentado em
Na funySo de....J..

-V fics^-K l"£ i/6

Aumentado em
Na fungao de....9|.....^27iAy..
CBO

■•••."•.................

mi
g|por motivo de ...•

\... ,£v *
WJi,

I

•?

Oficio ie Notas e Protesto de Bi asilia
DtF

ik bi

AUTENTICAgAO

0 original.(Lei n.8.935/94) 
pBrasiiia-DF, 22 de Novembro de 2022 
| ALINE ALVES DA SILVA
Jescrevente 
Iconsultar selos: www.tjdft.ius 
1417-.- j j ■

|Confere com

Se!o:TJDFT20220011366354LP
S

http://www.tjdft.ius
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27 P

ALTERA^OES DE SAL A RIO ALTERACOES DESALARIO
Aumentadoem..... /......../
Na fiinfao de 
CBO

Aumentadoem X. Para RS\ij0X^3 8 ■Para R$Nil funcao de ..........
CBO/!.......A........nor inDtivaajux.i6o-iai^... por motivo de

Ij VAT- UV3 • • L’Vt; ^ * Assinatura do cmpregador
Aumentadoem .J... JQ. Psja R$ 45^^38
Nafun9SodeJl^....mQ^arniOi!........^..... , Aumentadoem....../......... /

Na funfiSo de.....
CBO

Para R$
CBO por raoti vo de por motivo dc... /-• ;

/ i

■A
LTQ& Assinatura do cmpregadorQ&LL’QCA umO

Aumentado em 
Na funcao de 
CBO...........

/ Para R$ Aumentado em....../........./....... para R$
Na funcao de 
CBO

.
....... por motivo de

por motivo de

Assinatura do empregador 
/.......Para R$ ...

Assinatura do cmpregador 
/......../....... ParaR$ ...

I SAumentado em 
Na fut^ao de... 
CBO.............

,.../.. Aumentado em
Na fung2o de -por motivo de CBO por motivo de

i

Assinatura do empregador
Assinatura do empregador

• r ^ •
jiy.SuKIiHi EE13tS2 SuaES
AUTENTICACAO

... _ 0 origiria!.(Lei n.8.935/94)
^Brasiiia-uF, 22 de Novembro de 2 
Ip ALINE ALVES DA SILVA 

ESCREVENTE /
fConsultar selos: www.tjdft.jus.br 

417 - Selo:TJDFT20220011366345

'jiconfere com

http://www.tjdft.jus.br
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ANOTA^OES DE JERIAS

Oozou f'erias relalivas ao pcrfotJo dc 
lie 46...J
— j

ANOTAQOES DE FARIAS

o {xirtodo <le
3a./;.Q4../C/.3.. a

.5* A*-**...

Gozou Mrijj^feialivas ao pcrfocio de *Z£ii.2
* A..\1.AUI.M> a ih 1 JO.-7H

Gozou ferias re
de Oi

Assiuatura jdo empregador
L--' (

Gozou f6rias relalivas ao nertodo deGozc^yoas r^j^iva^o periodo

’ ...s ;; /V

*
QALL'O.S^

/ s
Gozou ferias relalivas ao perfodo de 
de........ .7..... . /.......

,i, !;>
Gozou terns relalivas ao perfodo de :.uQA^js^?J.£... 
de..Ql../.Q|L/..lG a So...l..GH..hJ.G... 

A\ k\\
ia

xA?
Assinatura do empregador

Gozou terias relalivas ao perfodo de.............
<le......,.../........ /...........

irr i *l
Gozou terias relalivas ao perfodo de fciO.[./..I..jQl..
de J.d. iAqj.S’.~&y'.3p21..i.Q... r.j.ulf ...... /........../..........a

I-!z.
Assinatuil doempregacior Assinalura do empregador

»-■

1

i <(.CART6RIOJK
a
j

autenticaqao
B
j Confere com o original.(Lei i 
|Brasiiia-DF, 22 de Novembro 
fALINE ALVES DA SILVA
Iescrevente

-|Consultar selos: www.tjdft.jus.br
|417 - Se!o:TJDFT20220011366353

n.8.935/94) 
cle'2Q22

YGD
nr

http://www.tjdft.jus.br
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ANOTACOES DE FARIAS FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Service m

Gozou ferias rclaiivas ao periodo de.....

Assinatura do empregador

Gozou Krias relativas ao periodo de
de .. / /..... ,.../a

if Assinalura do empregador

Gozou fcrias relativas ao periodo de
de.. ../......... a

COT HRAPiA hQUUJBRIO DO
SER LTDA

Assinatura do empregador

Gozou ferias relativas ao periodo de
xM / QPCAO/ /a RETRATAOAn

02/01/2012

Banco depositano : CAIM ECONOMICA FEDERAL 
Agencia

Assinalura do empregador
Cidade BRASILIAGozou fdrias relativas ao periodo de........... UF DF
ABADIA IMOVEIS tTOAde.. V / / /a

V

XZLAssinalura do empregador Carimbo e assinalura do empregador

i < 1° Oficro de Notas e Protesto de Brasilia
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-5301 Brasilia - DF 

Fone: (Gt) 3799-1515 | Vyww.cartoriojk.com.br 
' _________ . TabeliSo: Me Arthur Dl An'drade CumarqoCARTpRlOJKij

AUTENTICAQAO

|confere com o original.(Lei n.8.935/94) 
Brasilia-DF, 22 de Novembro de 2022 
ALINE ALVES DASILVA 

lESCREVENTE L
r-iConsultar selos: \vww.tjdft.jus.br>
£ 417 - Selo:TJDFT2022001136634S

I

fi
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FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Service
(Lei n° 5. i 07/66, regulamentada pelo Dec. n° 59.820/66)

Ol’V'AO RiaK MACAO

FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Service 
(Lei n° 5.107/66, regulamentada pelo Dec. n° 59.820/66)

opgAo
A

retratacAo
05'06/201 7

(i / / / /
I>ta Mes Ano Dia Mesm Ano

I Banco Dcposilario. CAIXA l:C< >NOMICA 
j FEDERAL 
j Agencia: 06883

Piaca BRASILIA HF: DF

If Banco depositirio 
Agencia.......... .
Praya.....
Enipresa .

A-JEstado
I

M

(i'A'Fu.cvpcrL,
PI.RFFIL EMPREENDflMEN'rOS IMOBILIARIOS 
l.TDA

Carimho e assinafura do empregador

7 *~S.

opc’Ao

Mes Ano 
Banco depositirio.......
Agencia....................
Praya................. .......
Empresa....................

retratacAo

LHa Mes Ano

retratacAoopcao
18/09/2017

Banco depositary CAIXA ECONOMIC A FEDERAL 
Agenda ASA SUL \
Cidade BRASILIA

Pj.a DALL OCA NEGp6lp«lKidBJ^RI0/LIDA

t Dia
, Baim

Ag UF OF

Is Estado
Em JlLrM.vSOd l. I DA.

/CanmOO e assinatura do empregador

irtlbo e assinatura do empregadorW Can Carimbo e assinatura do empregador

a 1° Ofi'cio de Notas e Protest© de Brasilia
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1. 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasilia - DF 

Fone: (6t-) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br 
/TabeliSo: McArthur Di Andrade Camaraoi cartOriojk

AUTENTICAgAO

|pConfere com o original.(Lei n.8.935/94) 
MEirasiiia-DF, 22 de Novembro de 2022 
jlALINE ALVES DA SILVA / ^ •
IeSCREVENTE / /
jjconsultar selos: \vww.tjdft.jus.br 
|417 - Se!o:TJDFT20220011366352C5WLM
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ANOTA^OES GERAIS ANOTACOES GERAIS
(Atestado medico, aitcra?ao do conirato do trabalho. rc- (Aleslado mddico, altera^o do conlraJo do Irabalho, re-

gisiros profissionais c outras anotafoes autorizadas por lei) gisiros profissionais e oulras anola96cs autori/adas por lei)

Contrato de Experienci, "1 c,'PJsss?r’«V
carfeira Toi adrmiido emIt!

. por instrumento esCrito, pelo de 
•■■■ 30 dwsjdo<N®e^Rci^..prorrogaveis por mais 60
-■ 4

SOS,
.... O rgfe^f confM^iriAra ser rescindido por 

qualque^^i. partes antes do tenmno do pra/.i| 
previsto, ob^na^\SiM,s,° nc^&tigos 47^-r 

| -• ^O^da Gl.T. ^

SCS, QD 06. BL. A. N°
ASA SUL - CEP 70300-910^ 206 

BRASILIA - DE

por

CTPS 0026573/00027
^ ponador da presente fo, admitido

aiais 45 dias

POr instrumento

° contfato ser prorrogad

| Confere com o original.(Lei n.8.935/94) 
4 Brasfiia-uF, 22 de Novembro de 
1 ALINE ALVES DA SILVA

b|ESCREVENTE
|Consultar selos: www.tjdft.jus.br 
1417 - Se!o:TJDFT2022001136634;

http://www.tjdft.jus.br
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ANOTAgdES GERAIS
ANOTA^'OES GERAISizm

(Atestado medico, allera^ao do conlralo do (rabalho, rc- 
gisiros profissionais e outras (Atestado medico, allera?8o do contrato do irabalho, re 

gistros profissionais e outras
anota0es aulorizadas por lei)

a Horaces atittwizadas j>or iei)

Contrato de Experiencia 
CNPJ :26.976.399/0001-34

OALL OCA NEGOCIOS IMOBltlARiOS LIDA

wilwjidi mmuio SHC SUL CL QUADRA 11! 8LOCO A LOJA 8 
ASA SUL-CEP 70734-510

olwp( 7 PrCSCn,C cancira 1(11 admitido .
' '■ por ,nslrumemo cscrito. pel,, pni/o do

60 dias de experiencia, que podeni SCr prorropado 
P‘*r mats 30 dias, findo os quafe sc h~r 
.iprovayao ficara por prazo indeterminado

conirato podera
partes antes do term mo do 

previsto, observadn o disposto 
480 da Cl. T.

BRASILIA - OFcm
CTPS 0025573/00027

0 penadorda presenie ?oi admitido em 18A19/2017 
por mstrumenfo esento. pelo prazo de 45 das de 
"'•penencia, podendo o contrato ser prorrdgado porex

[ .f 1
O referido ,
qualquer dtps ser resetndidt. por

pra/o 
nos firtigos 479 e

Li* y— Hc^UL/iuj twuou_iMmuo 
................ ^.^^fnipregador ou a rogo a test
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(Atestado medico. altera9ao do contrato do irabalho, re- 
gisiros prolissionais e oulras anota^dcs auionzudas por lei;

(Atestado medico, aHera^So do contrato do Irabalho, re- 
gisiros profissionais e oulras anota^Ocs autorizadas por lei)
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JlkFACULDADE DE NEGOCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMA^AO
I

K
ANHANGUERA
EDUCACIONAL

A Diretora da Faculdade de Negocios e Tecnologias da Informagao, 
mantida pela Anhanguera Educacional, no uso de suas atribu^oes 

regimentals e tendo em vista a cola9ao de grau do Curso de 

Administragao, em 25 de agosto de 2011, confere o titulo de Bacharela a

sP V-$
l.AI 1

o
K?oolsa^

Dayse Gomes BatistaV

%
i

brasileira, natural do Distrito Federal, nascida a 21 de fevereiro de 1990
RGn° 2.668.909/DF

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar 

de todos os direitos e prerrogativas legais.
Taguatinga, 29 de outubro de 2012

lI
#/

it, Profa. fiTcIe Souza RiosD ulcec I emeljl i ve u^i Falcao 
SecretarioCaj Academico(a) Diretora

DAyse Gomes Batista 
Diplomada___



FACULDADE DE NEGOCIOS E TECNOLOGIAS DA 
INFORMAgAO

UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP 
CAMPO GRANDE - MS

Curso de Administragao DIPLOMA

Registrado sob n° Livro n° —/O

Processo n°

Reconhecido pela Portaria SESu n° 469 de 11/08/2006, 
publicada no D.O.U. de 15/08/2006. Renovagao de 

reconhecimento arraves da Portaria Normativa n° 40/07, 
republicada no D.O.U. de 29/12/2010.

ogsqjMatFIs. n”

Nos termos da Lei n° 9.394/96, art. 48, paragrafo 1° 
e Res.CNE 12/07 de 13/12/07 - DOU de 14/12/07.

Em c25 de de .1° Oficio de Notas e Protesto de Brasilia
CRS Quadra 505 - Btoco C - Loles 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasilia - DF 

(61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br 
/TabeliAo: Me Arthur Pi Andrade Camarqo

<'1
Fone:k CARTQRIOJK

& AUTENTICAQAO

I Confere com o original.(Lei n.8.935/94) 
Brasiiia-DF, 22 de Novembro de 20^2 
ALINE ALVES DA SILVA /
ESCREVENTE ^
Consultar selos: www.tjdft.jus.br 
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Centro de Registro de Diplomas II
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vivoJt Cadastro do Assinante

Telefonica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Cartas Berrint, 1376,
Ed. Eco Borrini
Odade
CEP: 04571-936 - Sfio Paulo • SP 
CNPJ: 02,558.157/0001-62 
InseEsi: 10838394S112 
hlio://www. viva com.br

Nome: DAYSE GOMES BAnSTA
Endere?o: QUADRA QR 304 CON JUNTO O 3 LT 3 SANTA MARIA - 72504-515 - BRASIUA I DF

Numero do telefone: 6130829355 
Data do emissdo: 23/10/2022 
Estado de instala?So: Distrito Federal

08/11/2022
169,88C6digo do diente: 8999 9636 2463 DV: 6 

Mes de referenda: Outubro/2022
Numero da fatura: 1580585837-0 Tipo de diente: Resldenclal

Descri^ao da sua fatura

VALOR <P$j\ Historico de consumoRESUMO
Plano ContraUdo / Services Mensals 
Internet + Services Digitals e T4cnlcos

VivoFibra 100 Mbps 0001 
Services Digitais II

Telefone + Services Digitals e Ttcnlcos
Vivo Fixo llimitado Local p*®
Vivo AssistGncia Casa

Total

114,60 Total utilizado em min:seg 
das faturas com vencimento em

$0,11
Setembro Outubro NovembroTipo de Ligapao

164,71

Services Eventuals
Encargos (Juros/Multa) 5.17

5,17Total

169,88TOTAL GERAL A PAGAR

Vivo Vhlorlza
Aproveite os benefldos do Vivo Valorize no App Meu Vivo.

£
LT)
ino

Para informa^oes detalhadas da sua fatura 
acesse o App Vivo. O detalhamento tambem estS 
disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode 
ser solicitado impresso, de forma permanente ou 
nao. Caso ainda tenha duvidas, ligue para nossa 
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse 

www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com 
necessidades especiais de fala e audigao: 142.

Mensagem para voce

Si

o
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, enderego e 

numeros de telefone aparecem no boleto. Voc6 tambem 
pode acessar sua fatura no App da Vivo.

Para a prestagiio de servigos descrita nessa fatura incidem 
os seguintes impostos:18% ICMS,0,65% PIS, 3% COFINS 
para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para 

SVAs e 15% ICMS para Comunicagfies.

S

o
AVISO IMPORTANTE

Nossos reglstros Indlcam d6bito(s) pendente(s) no valor de R$ 170,00. Evite suspensSo do servigo e despesas 
desnecessdnas pagando sua conta em dia. Caso jd tenha pago ate 25/10/2022 favor desconsiderar esta 
mensagem.

Imports nts: mantonha o pagamento em dla e evite e suspensflo pare la 1/total doe services e a Inclusfio nos orglos de protecio do crMIto. Para pagamentos ap<5* o vencimento serio cobrados 
encargos de 2S e Juroe de 1% ao m4» em conta futura. O mssardmento por inopetenda 6 reallzado em conformidade com as Resolugoes: Para STFC artlgo 32" da Resolu£fSo Anatel n° 426/2005; para 
SCM artigo 46° da Resdupao Anatel n° 614/2013 e para TV arbgo 6" da ResolugSo 488/2007. Central de Atendlmento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficlentea AudHIvos) e www.anatel.gov.br. Recurso de 
atendlmento VIVO, ligue com o protocolo em maos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais da fala/audlpSo.

(100) PSABU045/POS/SCM (232) PA137 - Plano llimitado Local

"Aufenticagao MecJnlca'oiBifo automXtico em~conta cor rente-
Banco Calxa Econdmlca Faderal, Agenda 0647

Deslaque Aqul

* Valor a Pagar (R$)
169,88

Data de VencimentoNome do Cliente
DAYSE GOMES BATISTA 08/11/2022

C6digo para Cadastramento 
de D6bito AutomStlco
899996362463-6

O Numero da FaturaC6digo do cliente

> 1580585837-08999 9636 2463

> Pagar 
via Pix84640000001 0 69880082089 7 99963624631 9 58058583799 1

http://www.vivo.com.br/meuvivo
http://www.vivo.com.br/faleconosco
http://www.anatel.gov.br


Recibo de Pagamento Folha Mensal
RECIBO 363-1(363 - 1) DALL'OCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTD A 

-SHCSCLQD111 BL A LJ,08 - ASA SUL - BRASILIA - 70374510 - DF
-CNPJ: 26.976.399/0001-34 Ref.: Agosto/2022 

Telefone: 6132459200

PAGAMENTO Nome: DAYSE GOMES BATISTA.
Se^ao: DALLOCA IMOVEIS
Codigo: 208309 Data Admissao: 18/09/2017

Fungao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 027.947.241-26 Pis: 21063144843 CBO: 411010 Nivel:
C6digo Descrigao Referdncia Vencimentos Descontos1 SALARIO

TRIENIO

VALE TRANSPORTE 
VALE ALIMENTACAO 
DIF.VALE REFEigAO 
ADIANTAMENTO SALARIAL 
INSS 
IRRF

3.202.80
96,08

275,00
737,50
40,50

2
67
324
2053
317

765,44
304,86
94,30

2801 9,24
2804

15,00

Total de Vencimentos Total de Descontos
4.351,88 1.164,60

Valor Liquido 3.187,28
Sal. Base Sal. Contr. INSS

3.298.88
Base de Calc FGTS

3.298,88
F.G.T.S. do Mes

263,91
Base do I.R.R.F.

2.994,02 n3.202,80
i

Declare ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

cDATA ASSINATURA

Recibo de Pagamento Folha Mensal
RECIBO 363-1(363 -1) DALL'OCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 

- SHCS CL QD 111 BL A LJ,08 - ASA SUL - BRASILIA - 70374510 - DF
-CNPJ: 26.976.399/0001-34 Ref.: Setembro/2022 

Telefone: 6132459200

PAGAMENTO Nome: DAYSE GOMES BATISTA 
Segao: DALLOCA IMOVEIS 
Codigo: 208309 Data Admissao: 18/09/2017 CPF: 027.947.241-26

Fungao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Pis: 21063144843 CBO: 411010 Nivel:
CPdigo Descrigao Referenda Vencimentos Descontos1 SALARIO

TRIENIO

VALE TRANSPORTE 
VALE ALIMENTACAO 
DIFERENCA SALARIAL 
DIF.VALE REFEIQAO 
ADIANTAMENTO SALARIAL 
INSS 
IRRF

DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO

3.555,11
106,65
275,00
800.00
967,46
240,00

2
67
324
1290
2053
317

781,52
484,26
296,49
483,73

2801
10,46
22,50

2804
4410

- PAGTO ATE 06/10/2022 - Total de Vencimentos Total de Descontos
5.944,22 2.046,00

Valor Liquido 3.898,22
Sal. Base
3.202,80

Sal. Contr. INSS
4.629,22

Base de Calc FGTS
4.629,22

F.G.T.S. do M6s
370,33

Base do I.R.R.F.
4.144,96

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo ]/ l o /
DATA ASSINATURA



Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO 363-1(363 -1) DALL'OCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIDA 
- SHCS CL QD 111 BL A LJ,08 - ASA SUL - BRASILIA - 70374510 - DF

-CNPJ: 26.976.399/0001-34 Ref.: Outubro/2022 
Telefone: 6132459200

Funsao: AUXILIAR ADMINISTRATIVONome: DAYSE GOMES BATISTA 
Se?ao: DALLOCA IMOVEIS 
Codigo: 208309 Data Admissao: 18/09/2017 CPF: 027.947.241-26 Pis: 21063144843

PAGAMENTO
CBO: 411010 Nivel:

Referenda Vencimentos DescontosDescri(3oCodigo
3.555,11

106,65
253,00

736,00

483,73

62,50

SALARIO

TRIENIO
VALE TRANSPORTE

VALE ALIMENTACAO
DIFERENCA SALARIAL

DIF.VALE REFEIQAO

ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS

ADIANTAMENTO SALARIAL

VT NAO UTILIZADO

V.R NAO UTILIZADO
INSS
IRRF

1
2
67

324

1290

2053
97 14,06

802,85

110,00

320,00
414,57
202,73

317

570

571

10,03
15,00

2801
2804

Total de Vencimentos Total de Descontos
5.196,99 1.864,21

3.332,78Valor Liquido

Sal. Base Sal. Contr. INSS
4.131.43

Base de Cilc FGTS 
4.131,43

F.G.T.S. do ms 
330,51

Base do I.R.R.F. 
3.716,863.202,80

Ol/MDeclaro ter Recebido a importancia liquids discriminada neste recibo

DATA ASSINATURA

«



%

Giullia Venus Oliveira Santos
Jornalista
Brasilia - DF
(61) 98199-4133
giulliavenus@hotmail.com
Portfolio de imagens: https://www.behance.net/giulliavenus

EDUCAQAO

Comunicagao Social - Jornalismo
UnB - Universidade de Brasilia
MARQO 2016 - DEZEMBRO 2020

EXPERIENCE PROFISSIONAL

Tutano Performance & Estrategia - Assistente de Comunicagao 
ABRIL 2022-JULHO 2022

• Planejamento para redes sociais
• Criaqao de conteudo para redes sociais para clientes
• Assistencia em produgoes audiovisuais
• Comunicagao interna

Adasa - Agenda Reguladora de Agua, Energia e Saneamento Basic© do 
Distrito Federal - Estogiaria 
MARQO 2020 - DEZEMBRO 2020

• Assessoria de comunicagao dos Comites de Bacias Hidrograficas do DF
• Criagao e implementagao Plano de Comunicagao para o Comites de Bacias 

Hidrograficas do DF
• Assessoria de imprensa
• Planejamento e produgao de conteudo
• Redagao de noti'cias
• Cobertura de eventos
• Atualizagao dos canais de comunicagao (site, whatsapp e e-mail)
• Produgao de materiais graficos institucionais de divulgagao
• Produgao de boletins mensais
• Produgao de materiais informativos
• Divulgagao do Plano Recursos Hi'dricos do Comite de Bacia Hidrografica do 

Rio Paranai'ba no DF
• Atualizagao de cadastro de entidades relacionadas aos Comites de Bacias 

Hidrograficas do DF

ONU Mulheres Brasil - Estagiaria 
MAIO 2019 - NOVEMBRO 2019

• Publicagao e monitoramento de redes sociais
• Redagao de noticias
• Tradugao de documentos
• Apoio no desenvolvimento de campanhas
• Assistencia na assessoria de comunicagao

6V

mailto:giulliavenus@hotmail.com
https://www.behance.net/giulliavenus


ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informaqao - Estagiario 
MAIO 2018 - FEVEREIRO 2019

• Produgao de conteudo
• Redagao
• Cobertura de evento

EXPERIENCES COMPLEMENTARES

Agenda Publica, Alimentos e Mudangas Climaticas Microbolsa - Reporter 

ABRIL-JULHO 2022
Contemplada pelo Concurso de Microbolsas da Agenda Publica, agencia de 
jornalismo investigative sem fins lucrativos, para produzir reportagem sobre a relagao 
entre sistemas alimentares e mudangas climaticas.

Disponivel: https.7/apublica.orq/2022/08/vao-se-os-bois-ficam-os-danos/

Almanaque SOS - Redatoro Freelancer 
2019-2021
Redagao de reportagens sobre temas cotidianos para o portal almanaquesos.com 

Disponivel: https://www.almanaquesos.com/autor/aiullia-venus/

Assodagao SOS Ribeirao Sobradinho - Consultoria de Comunicagao 
2019-2020
Planejamento de comunicagao interna e externa para a Associagao SOS Ribeirao 
Sobradinho, organizagao nao governamental que busca revitalizar e preservar o 
Ribeirao localizado na cidade de Sobradinho, Distrito Federal. O Trabalho de 
Conclusao de Curso contou com estrategias de Comunicagao Comunitaria, 
buscando mobilizagao social da comunidade, e aplicagao do conceit© de 
Comunicagao para Sustentabilidade.

Disponivel: https://bdm.unb.br/handle/10483/28301

Documentario: Cafuringa - Historias Germinadas na Brasilia Rural
2019-2020
Diregao, produgao, edigao e edigao de serie documental sobre a Area de Protegao 
Ambiental da Cafuringa, localizada na regiao rural node do Distrito Federal. 
Documentario vencedor do premio de melhor serie no VII Festival O Cubo de 
Cinema Independente em portugues.
Disponivel: https://www.voutube.com/watch?v=s5Ehsn4vFaa

Programa de Extensao Comunicagao Comunitaria - Bolsista/voluntaria 
MARQO 2018 - DEZEMBRO 2020
Programa da Faculdade de Comunicagao da UnB onde sao desenvolvidas atividades 
de ensino, pesquisa e extensao. Atuagao no programa como bolsista em 2019 e 
como voluntaria em 2018 e 2020. Desenvolvimento de campanhas com vies 
comunitario e auxilio em oficinas de comunicagao.

https://www.almanaquesos.com/autor/aiullia-venus/
https://bdm.unb.br/handle/10483/28301
https://www.voutube.com/watch?v=s5Ehsn4vFaa


Projeto Rondon, Operagao Vale do Acre - Cobertura jornolfstico 

JULHO 2019

Cobertura jornalistica de atividades realizadas em 12 municipios do estado do Acre. 
Alem de cobertura fotografica e captagao e edigao de video do projeto social 
desenvolvido pelo Ministerio da Defesa.

20a Convengao Brasileira de Malabarismo e Circo - Fotografa 

JANEIRO 2020

Cobertura fotografica do evento.
Dispomvel: https://www.behance.net/qiulliavenus

Ingles em Estrutural - Professoro Voluntdrio 
AGOSTO 2017 - DEZEMBRO 2018
Curso de ingles oferecido aos sabados para criangas e adolescentes na cidade da 
Estrutural. Projeto formado integralmente por voluntariado.

QUALIFICAQOES COMPLEMENTARES

Ingles - Nivel Avangado
Centro Interescolar de Lfnguas de Brasilia
AGOSTO 2010 - JULHO 2016

Alemao - Nivel Bdsico
Centro Interescolar de Lfnguas de Brasilia
FEVEREIRO 2014 - DEZEMBRO 2016

Habilidades:

Redagao
Assessoria de Comunicagao 
Comunicagao Ambiental 
Comunicagao Comunitaria
Elaboragao e acompanhamento de Planejamento de Comunicagao 
Fotografia
Edigao basica de video 
Design basico
Gerenciamento de Midias Sociais

https://www.behance.net/qiulliavenus


VAUDAEMTODOO TERRIT6RI0 NACIONAL

3.320.116 13/01/2017

GIULLIA VENUS OLIVEIRA SANTOS
5
IJOB RODRIGUES DE OLIVEIRA

ELIANE DOS SANTOS OTO DE QUADROS
ft;

BRASILIA / DF 23/11/1998 tV

C.NASC. 021089.01.S5.1998.1.00250.277.0158879.19 (10/06/2015)
GAMA - DF I

B

056.193.221-22
PIB 076A6B436F

l\ ' LEI 7 116 DE 29/08/83



Universidade de Brasilia
A Reitora da Universidade de Brasilia confere o titulo de

Bacharela
a

Giullia Venus Oliveira Santos
de nacionalidade brasileira, nascida no Distrito Federal,

no dia 23 de Novembro de 1998, CPF 056.193.221-22,

tendo em vista a conclusao do Curso de JORNALISMO,

no dia 22 de Dezembro de 2020, e colagao de grau no dia 26 de Fevereiro de 2021

Ihe outorga o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Brasilia, 8 de Margo de 2021.

4

Secretario de AdministragaoReitora
Academica



MINISTERIO DA EDUCAgAO 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Diploma registrado por delegagao de 
competencia do MEC, nos termos do § 1° do 
Artigo 48 da Lei 9.394/96.

Registro n°: 92184

Livro n°: 124 Folha n°: 296

Data de Registro: 08/03/2021

4

Henrique Soares de Melo 

Secretario de Administragao Academica

Reconhecimento do Curso
Habilitagao reconhecida por Decreto/Portaria 
N°: 706

Publicagao: 19/12/2013 (D.O.U)
APOSTILA DE SEGURANQA

A diplomada concluiu a seguinte habilitagao: 
JORNALISMO.
Em 22/12/2020.

Giullia Venus Oliveira Santos 
CPF 056.193.221-22 

JORNALISMO 
8 de Margo de 2021.

Marcia Abrahao Moura

Reitora

Codigo de Validagao: E3154F1DF13957E9CF35EC7CDF79DF13

Validagao em: https://servicos.unb.br/publico/#/validardiploma

https://servicos.unb.br/publico/%23/validardiploma


Agjel^
vlgiel com br

AGIEL BH
BENEOITO VALADARES, 2-5'’CENTRO - TELcFONE: (31) 4063-8582

para DE MINAS - MG - CEP: 35660-630RUA

VYVWk

CeRTIFICADO DE REALIZACAO DE ESTAGIO
(OE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 11.788 DE 25/09/2008)

A AGIEL - AGENCIA DE 
01.406.617/0001-74, no uso de suas atribui^oes definidas no Inciso III - do Artigo 5°, da Lei 
Federal n0 11.788 de 25/09/2008, e de acordo com o TCE - Termo de Compromisso de Estagio 
no 47187, firmado em: 09/03/2020, entre a Instituigao de Ensino, o Estudante e a Parte 
Concedente, abaixo mencionadas, CertiFica que.

0(A) Estudante: GIULLIA VENUS OLIVEIRA SANTOS;

Regularmente Matriculado(a)
Turno: MATUTINO Nivel: SUPERIOR;

Na Instituigao de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB, CNPJ n°: 
00.038.174/0001-43, localizada na Cidade de: BRASILIA;

Realizou as Atividades de Estagio de acordo com a Lei Federal n° 11.788 de 
25/09/2008, na Modalidade: NAO-OBRIGATORIO,

Nas dependencias fisicas da Parte Concedente: AG. REG. DE AGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BAS. DO DF, CNPJ n° 07.007.955/0001-10 localizada na Cidade de: 
BRASILIA - DF;

Sob a Supervisao de: ALBA EVANGELISTA RAMOS, Cargo/Fungao: ASSESSORA DA 
SRH Formagao: BIOLOGA ECOLOGA

INTEGRA^AO EMPRESA ESCOLA, CNPJ n°

Curso de: COMUNICA^AO SOCIAL - JORNALISMO -no

Carga Horaria
ModalidadePeriod© TotalSemanal

NAO OBRIGATORIO 768:00*20:0009/03/2020 a 31/12/2020

Duragao do TCE: 9 MES(ES) E 23 DIA(S);

Tendo realizado, em reais situagoes de trabalho, as seguintes atividades de estagio:
PRODUCAO DE TEXTO PARA SITE E BOLETIM ADMINISTRATIVO; COBERTURA DE 
PAUTA INTERNA E EXTERNA; ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS COM OS 
DIRIGENTES DA ADASA; COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS.;

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2020

Andre* I ui/. Rios
Crf.iak Wnn«tf«tiv3

Ag)ef - Agencia de Integragao Empresa Escola Ltda 
Andre Luiz Rios - Gerente Administrativo

•Esta carga horana 6 calculada com base no quant.dade de dias uteis (doscontando os dias de recesso) vezes a carga 
horaria diaria do estagi^no.

VIA UNICA - PERTENCE AO ESTAGIARIO IMPRESS© N° 12



^•.Adasa
Agfincia llcquiddora ds Agua;.
Energii r? Sane3ir.«nitj Bavico do Distnlo Federal

DECLARACAO

Declare para os devidos fins que GIULLIA VENUS OLIVEIRA SANTOS, estagiou na 
Coordenapao de Agencia de Bacias Hidrograficas (CABH) da Superintendencia de Recursos 
Hidricos da Agencia Reguladora de Agua, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal, area 
de Comunicagao Social (Jornalismo) pelo periodo de 1 (um) ano (2020), quando desempenhou 
as seguintes tarefas:

1. Elaboragao e implementagao dos Pianos de Comunicagao dos Comites de Bacia 
Hidrograficas do DF;

2. Assessoria de Comunicagao dos Comites de Bacia Hidrograficas do DF;
3. Assessoria de Imprensa;
4. Planejamento e produgao de conteudo;
5. Atuaiizagao dos canais de comunicagao (Sites, WhatsApp e e-mail);
6. Redagao de noticias e cobertura de eventos;
7. Planejamento e elaboragao de conteudos para os folders institucionais dos Comites de 

Bacia Hidrograficas do DF;
8. Produgao de boletins mensais de noticias;
9. Atuaiizagao de cadastro de entidades reiacionadas aos Comites de Bacia Hidrograficas 

do DF.

Brasilia, 20 de Janeiro de 2021.

vJW\m/)
ALBA EVANGELISTA RAMOS

Coordenadora de Agencia de Bacias Hidrograficas 
Superintendencia de Recursos Hidricos

| “Sr*P TfiPr. F0NE:(6f) 3038-2519,3326-5234,3338-2500-©(61) 99129.1003 c,*—
o ] cartorio@4oficiodenotas.com.br

autenticacAo
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WOMENII
Human Resources 
220 East 42nd Street 
New York NY 10017 USA 
www.unwomen.org

United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women

CERTIFICADO DE ESTAGIO

A QUEM INTERESSAR FOSSA: \
Este documento certifica que Giullia V£nus Oliveira Santos completou satisfatoriamente estegio 

nao-remunerado firmado com a Entidade das Nagoes Unidas para a Igualdade de Genero e o 
Empoderamento das Miilheres (ONU Mulheres).

Giullia Venus Oliveira Santos foi alocada na Assessoria de Comunicagao da ONU Mulheres de 
'21/05/2019 a 21/11/2019 sob a supervisao de Isabel Clavelin.

Durante o estegio, a estagiaria completou e contribuiu para as seguintes agoes de comunicagao:

1) Apoio & gestiio de conteudos das redes socials ONU Mulheres Brasil, ElesPorElas e Cidade 
50-50:

- an£lise dos perfis: Facebook, Twitter e Instagram
- proposigao de produgao de conteudos: agoes digitais, postagens, curadoria
- levantamento mensal do desempenho das redes socials
- resposta a comentarios e coleta de mensagens IN Box

2) Apoio a atualizagao de segoes no website da ONU Mulheres Brasil
- postagem de conteudos aprovados (pdfs e arquivos multimidia)

3) Apoio na organizagao de eventos que envolvem a assessoria de comunicagao e a RPD
- separagao de materiais e impresses
- apoio na ambientagSo: banners
- preparag§o de pastas, prismas, entre outros

\
Data: 21 de Novembro de 2019.IsabeTGl^velip- 

Assessoracfe Comunicagao

http://www.unwomen.org


CERTIFICADO 

DE PARTICIPAQAOPROJETO

> RONDON
Licao de vida e de cidadania

Certifico que 

GIULLIA VENUS OLIVEIRA SANTOS
; participou do Projeto Rondon 

como Rondonista.

iviOR^ER^TONIO SMICELATOGen
Cocirdenador - Geral do Projeto Rondon

PATRIA AMADA

BRASIL
GOVERNO FEDERAL



PROJETO RONDON

OPERAQAO VALE DO ACRE

MUNICIPIO
RIO BRANCO - AC

INSTITUIQAO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

PERIODO
05 de julho a 21 de julho de 2019.

CARGA HORARIA
160 horas.

AQOES REALIZADAS
Conjunto C: Comunicagao Social.



08/01/2021 SEI/UnB - 6177712 - Declaragao

B9 Universidade de Brasilia

DECLARACAO

Processo n? 23106.001765/2021-17 

Interessado: Giullia Venus Oliveira Santos

Declaramos, para os devidos fins e efeitos, que Giullia Venus Oliveira Santos, matncula 
16/0050367, estudante desta Universidade de Brasilia - UnB, participou como extensionista do projeto 
de extensao: "Comunica^ao Comunitaria e o Patrimonio Cultural e Natural do Distrito Federal", no 
penodo de fevereiro a novembro de 2020, com carga horaria total de 540 boras.

Pedro Ravizzini Furtado
Administrador

UnB-SAA

Documento assinado eletronicamente por Pedro Ravizzini Furtado, Administrador(a) da Secretaria 
de Administra^ao Academica, em 07/01/2021, as 16:35, conforme horario oficial de Brasilia, com 
fundamento na Instrugao da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.

9.mmatura
eletronica

0 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
5K http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
« acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_extemo=0, informando o codigo verificador 6177712 e 
Et o codigo CRC A62AD586.fa

0^

Referenda: Processo n? 23106.001765/2021-17
Enderego: Campus Universitario Darcy Ribeiro - Gleba A, CNPJ: 00.038.174/0001-43, Brasilia/DF, CEP 70910-900

Telefone:, Site - http://www.unb.br

SEI n9 6177712

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documentoJmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6916178&infra_sistema=... 1/1

http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php
http://www.unb.br
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documentoJmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6916178&infra_sistema=


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO - SEE/DF 

COORDENAQAO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 

CENTRO INTERESCOLAR DE LiNGUAS 01 DE BRASILIA 

Resolute n° 040. de 14/08/1975 - CEDF

CERTIFICADO
Certificamos que a aluna GIULLIA VENUS OLIVEIRA SANTOS, nascida em 23/11/1998. natural de BRASILIA - DF. filha de 

JOB RODRIGUES DE OLIVEIRA e ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, concluiu o ciclo AVANQADO do curso de INGLES, promovido 
pelo CENTRO INTERESCOLAR DE LiNGUAS DE BRASILIA, realizado no periodo de 02/08/2010 a 29/07/2016. com carga horana 

total de 708h40min

Brasilia-DF, 27 de Janeiro de 2021

* - )•(/ [■/ y ) -_____________

Maria Aparecida Almeida da Cruz Rocha 
Chefe de Secretana - Mai n° 225 451-4 

DODF n° 89. de 10/05/2018. p/»g 42 
Centro Interescolar de Unguas de Brasilia

oi axAsniA mid'
Dons Scolmeister da Silva 

Direlora - Mai na 210 444-X 
DODF n° 01 de 02/01/2020. pag 12 

Centro Intcrescolar de Lmguas de Brasilia

Aluna



HISTORICO ESCOLAR
CARGA HORARIA RESULTADOMEDIA SEM.SEM. ANO FALTASNlVEL AULAS

APROVADA66h40Mm2 0022010 100 040JUVENIL 1

APROVADA66h40Min0041 0402011 75JUVENIL 2

APROVADA66h40Mm0082 75 040BASICO 1 2011

APROVADA75h00M>n0070452012 85BASICO 2 1

APROVADA60hOOMin0010362 2012 95BASICO 3

APROVADABASICO 4 46h40Mm0030352013 701

45h20Min APROVADA00275 0342 2013BASICO 5

APROVADA53h20Mtn031032702014INTERMEDIARIO 1 1i

APROVADA009 65h00Mtn65 03920142INTERMED'.ARlO 2

003 63h20Mm APROVADA038902015INTERMEDIARIO 3 1

APROVADA001 46h40Mm0358020152INTERMEDIARIO 4

53fi20Mm APROVADA00785 04020151AVANDADO 1

Vaivt Apa'eiiM Anena « Crw Rocf>a 
C-iote Be Secrytana Mat n* 225 <514 

DOOf de 10OS7318 c^g 42 
Ccotro h»»fescolaf de lingua* de Bras *a



Ingles na 

Estrutural
Coletivo cb Gdode

Brasilia, 23 de abril de 2019

Certificado de participagao

Atesto, para os devidos fins, que a voluntaria Giullia Venus Oliveira Santos, 
portadora do CPF 05619322122, participou do projeto Ingles na Estrutural do segundo 
semestre de 2017 ate o segundo semestre de 2018 totalizando 120 (quarenta) horas 
de trabalho voluntario.

0 projeto oferece aulas de ingles aos sabados de manha para criangas e 
adolescentes moradores da Cidade Estrutural, no Distrito Federal.

Giullia foi professora de ingles, acumulando experiencia de docencia e 
responsabilidades como a preparagao das aulas, o preenchimento de registros de aula, 
relacionamento e cooperagao com demais voluntarios, realizagao de reunioes com 
pais e responsaveis pelos alunos e com a coordenagao do projeto.

As aulas aconteceram aos sabados, das 9h as 12h30, na Escola Classe 1 
(EC1) e no Centro Educacional 1 (CED 1) da Estrutural.

Atenciqsamente,

!C~ ^4
Amandaxctrcleiro Silva
Gestao de Pessoas- Ingles na Estrutural

COLETIVO DA CIDADE 
CNPJ n^ 16.482.372/0001-31


