
 

 
 
 

 

  

                                                 
[MINUTA] CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA 
(EMATER) E A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 
DO ESTADO DE GOIÁS (FAPEG) NA FORMA ABAIXO.  

 
 

                                                              REGISTRO Nº XXXX /2017 
 
 
 
CONVENENTE 

 

Nome: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária –
EMATER– 

Natureza Jurídica: pessoa jurídica de direito público   

CNPJ n.º : 13.232.306/0001-15 

Endereço: Rua 227A n.331 - Setor Universitário Goiânia - Goiás -  

Cidade: Goiânia  UF: GO CEP: 74.610-060 

Representante Legal: Pedro Antonio Arraes Pereira 

C.P.F./ M.F. : 363.135.727-34 

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: casado 

Cargo: Presidente  

Identidade: 01792811040  Data de Expedição: 19.01.12  Órgão Expedidor: Detran-Go 

Residência: Rua Diaran, Qd. 6. Lt 22, Parque Acalanto, Goiânia, Goiás 

Ato de Nomeação: Decreto de 02 de janeiro de 2015 

 
doravante denominado EMATER. 

 
CONCEDENTE 

 

Nome: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG  

Natureza Jurídica: Fundação Estadual – pessoa jurídica de direito público 

CNPJ nº :  08.156.102/0001-02 

Endereço:  Rua Dona Maria Joana, nº 150 – Quadra F – Setor Sul  

Cidade:  Goiânia  UF:  GO CEP:  74.083-140 

Nome do Representante Legal:  Maria Zaira Turchi C.P.F./M.F : 168.012.881-72   

Identidade n.º: 306147 - 2º via Data expedição: 03/01/2012 Órgão expedidor:   SSP/GO 

Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil:  Casada Cargo:  Presidente 

Ato de Delegação de Competência: Decreto de 02 de janeiro de 2015 

Endereço Residencial: Rua T-62, Quadra 132, Lote 06, nº 1.452 -  Ed. Solar dos Ipês,. Apto. 900 
- Setor Bueno  

Cidade:   Goiânia UF: GO CEP:  74.223-180 

 

doravante denominado FAPEG. 

 

Tendo em vista o que consta do processo administrativo nº. 201710267001082, na melhor 

forma de direito, os PARTÍCÍPES anteriormente individuados e devidamente qualificados 



resolvem celebrar o presente instrumento, que será em tudo regido pelos preceitos e princípios 

de direito público e obedecerá, em especial, às normas da Constituição do Estado de Goiás, 

as disposições da Lei n.º 15.472, de 12.12.2005, e suas alterações posteriores, da Lei nº 

4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei Orçamentária vigente e, no que couber 

das disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Estadual nº. 17.928 de 27 

de dezembro de 2012 devendo ser executado com estrita observância das condições que 

aceitam e mutuamente se outorgam nos seguintes termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste convênio o fortalecimento do Programa de Pesquisa Agropecuária no 

Estado de Goiás da EMATER, por meio da concessão de bolsas de Pesquisador Visitante 

(PV) e de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI) e de Auxílio Pesquisa, visando o apoio 

ao desenvolvimento do projeto de pesquisa: “Tecnologias de produção de sementes de 

arroz, milho, feijão, caupi, soja, sorgo, milheto, cana de açúcar e mandioca para 

pequenos empreendedores rurais.”. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O Programa de Pesquisa Agropecuária visa planejar, 

coordenar e executar planos, programas e projetos de pesquisa agropecuária e o 

desenvolvimento rural sustentável, nas áreas agrossilvopastoril, aquícola, de turismo rural, 

artesanal e agroindustrial. Além disso, visa implementar a geração, validação, difusão e 

transferência de conhecimentos, tecnologias, produtos e processos de natureza técnico-

econômico-social e socioambiental, com foco no aumento da produção agropecuária, na 

competitividade do agronegócio e na agricultura familiar, e em acordo com as políticas e ações 

dos governos estadual e federal.   

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O projeto de pesquisa “Tecnologias de produção de 

sementes de arroz, milho, feijão, caupi, soja, sorgo, milheto, cana de açúcar e mandioca 

para pequenos empreendedores rurais” tem como objetivo maior validar tecnologias de 

produção de semente para as culturas arroz, milho, feijão-comum, caupi, soja, sorgo, milheto, 

cana de açúcar e mandioca para pequenos empreendedores rurais e, como específicos, 

avaliar os materiais genéticos em multi ambientes para determinar o efeito da interação 

Genótipo x Ambiente sobre sua adaptabilidade, qualidade de semente e local com as culturas 

foco do projeto; avaliar cultivares e decidir qual (is) são os mais adaptados e promissores para 

Goiás; definir as épocas de semeadura apropriada, adubação e populações de plantas 

(arranjos espaciais), utilizando práticas de manejo específicas para a produção de sementes 

das culturas foco do projeto; multiplicar sementes das cultivares selecionadas pela 



adaptabilidade; avaliar a variabilidade econômica das novas tecnologias, a partir dos custos de 

produção nas distintas culturas; estudar e definir métodos de produção de sementes com 

pequenos empreendedores rurais; formar pequenos empreendedores rurais nas novas 

tecnologias de produção de sementes das cultivares e locais favoráveis para cada cultura e; 

publicar em revistas técnicas - cientificas os resultados obtidos sobre adaptabilidade dos 

materiais genéticos, locais favoráveis e não favoráveis, manejo agronômico para produção de 

sementes de qualidades nas culturas foco do projeto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  
DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 

A execução será realizada em conformidade com a descrição contida no Plano de Trabalho, 

em anexo, que, independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Dentro de suas respectivas responsabilidades, os PARTÍCIPES 

proporcionarão, reciprocamente, o apoio técnico, administrativo, financeiro e operacional 

necessários à execução das metas/etapas previstas no PLANO DE TRABALHO.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

Para aplicação dos recursos previstos nesse Convênio, caberá a FAPEG analisar e aprovar o 

projeto de pesquisa “Tecnologias de produção de sementes de arroz, milho, feijão, caupi, 

soja, sorgo, milheto, cana de açúcar e mandioca para pequenos empreendedores 

rurais”, nos termos do PLANO DE TRABALHO. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Uma vez aprovado o projeto de pesquisa, o Coordenador deverá 

celebrar Termos de Aceitação e Concessão de Bolsa e de Auxílio, ou equivalente, com a 

FAPEG. 

 

CLÁUSULA QUARTA  
DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

 

São obrigações comuns aos partícipes: 

a) Definir e ajustar diretrizes e procedimentos necessários à realização do objeto aqui 

fixado; 

b) Garantir o cumprimento dos compromissos financeiros correspondentes à sua 

participação no programa na forma estabelecida no cronograma de desembolso 

aprovado, parte integrante do PLANO DE TRABALHO; 



c) Executar as atividades decorrentes do pactuado no presente CONVÊNIO com 

obediência aos objetivos do PLANO DE TRABALHO; 

d) Propor alterações, ajustes e aditivos, visando dar continuidade à execução do objeto do 

CONVÊNIO; 

e) Garantir livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas partícipes e 

dos controles interno e externo estadual aos processos, documentos, informações, 

instalações e sistemas referentes aos presente CONVÊNIO. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Cabe à EMATER as seguintes obrigações: 

a) Acompanhar as atividades de execução do PLANO DE TRABALHO, avaliando os seus 

resultados, zelando pela correta execução deste CONVÊNIO, responsabilizando-se 

solidariamente com os Beneficiários das Bolsas e do Auxílio Pesquisa, conforme o Plano 

de Trabalho aprovado pela FAPEG, devendo, para tanto, adotar todas as medidas 

necessárias; 

b) Propor reformulações do PLANO DE TRABALHO do presente CONVÊNIO, 

acompanhadas de justificativas e desde que não impliquem na mudança do objeto; 

c) Executar as atividades decorrentes do pactuado no presente CONVÊNIO, com rigorosa 

obediência aos objetivos do PLANO DE TRABALHO 

d) Manter, periodicamente e com exatidão, a FAPEG informada do andamento das 

atividades previstas no PLANO DE TRABALHO, assegurando as condições para avaliar e 

antever os resultados previsíveis e alcançados. 

f) Colocar à disposição da FAPEG toda a documentação e informação hábil e suficiente para 

possibilitar-lhe avaliar, dimensionar, bem como instruir toda e qualquer ação ou providência 

relacionada com direitos e interesses decorrentes da execução da presente cláusula. 

g) Elaborar, por meio dos beneficiários, a prestação de contas (Relatórios Técnicos Parciais e 

Final e Relatório Financeiro) referente aos recursos financeiros repassados pela FAPEG 

na forma de Bolsas e de Auxílio Pesquisa. 

h) Garantir os recursos financeiros (auxílio pesquisa) de custeio e de capital necessários ao 

desenvolvimento do projeto de pesquisa “Tecnologias de produção de sementes de 

arroz, milho, feijão, caupi, soja, sorgo, milheto, cana de açúcar e mandioca para 

pequenos empreendedores rurais”. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à FAPEG as seguintes obrigações: 

1. Conceder as Bolsas aos beneficiários e repassar ao coordenador do projeto o Auxílio 

Pesquisa  conforme estabelecido no PLANO DE TRABALHO; 

2. Analisar o Relatório Técnico Final e a Prestação de Contas Financeira da execução do 

projeto aprovado, em conformidade com as normas em vigor; 



3. Propor alterações, ajustes e aditivos visando dar continuidade à execução do objeto do 

CONVÊNIO; 

4. Assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham 

sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as 

cautelas legais exigíveis; 

5. Notificar a EMATER quando não apresentados o Relatório Técnico Final e a Prestação de 

Contas Financeira dos recursos contratados, ou constatada a má aplicação dos recursos 

públicos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA  
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

 

 

Importa o presente convênio o valor global de R$ 546.400,00 (quinhentos e quarenta e seis mil 

e quatrocentos reais), sendo R$ 446.400,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e 

quatrocentos reais) aportados pela FAPEG, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) aportados pela 

EMATER, mediante Termo de Descentralização Orçamentária – TDO, em conformidade com o 

cronograma de desembolso que integra o PLANO DE TRABALHO. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os recursos destinados à FAPEG pela EMATER, no âmbito 

deste CONVÊNIO, são oriundos da vinculação prevista no artigo 158, inciso IV, da 

Constituição do Estado de Goiás.  

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Com vistas a atender às despesas previstas neste instrumento, 

destaca a EMATER recursos em conformidade com a discriminação feita a seguir: 

A Valor  : R$ 97.500,00 

B Unidade orçamentária : 6602 

C Função :  

D Sub função :  

E Programa : 1036 

F Ação : 2180 

G Grupo de Despesa : 003 

H Fonte de Recursos : 20 

I Natureza da Despesa :  

 

A Valor  : R$ 2.500,00 

B Unidade orçamentária : 6602 

C Função :  

D Sub função :  

E Programa : 1036 



F Ação : 2180 

G Grupo de Despesa : 004 

H Fonte de Recursos : 20 

I Natureza da Despesa :  

 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Com vistas a atender às despesas previstas neste instrumento, 

destaca a FAPEG recursos em conformidade com a discriminação feita a seguir: 

A Valor  : R$ 446.400,00 

B Unidade orçamentária : 6605 

C Função :  

D Sub função :  

E Programa : 1064 – Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e 
de Inovação 

F Ação : 2341 – Concessão de Bolsas de Pesquisa, Formação e 
Bolsas Tecnológicas – FAPEG Bolsas 

G Grupo de Despesa : 03- Despesas correntes (Bolsas) 

H Fonte de Recursos : 100 

I Natureza da Despesa :  

 

SUBCLÁUSULA QUARTA – O repasse a ser efetuado na forma de Bolsas e de Auxílio pela 

FAPEG não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz de justificá-lo, 

dependendo de apresentação e aprovação prévia de projeto adicional detalhado e de 

comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas 

(Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Financeira), sendo sempre formalizado por 

aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Os recursos serão liberados pela FAPEG na forma de Bolsas, de acordo com sua 

disponibilidade financeira, mediante depósito em conta bancária aberta em nome do 

beneficiário. E, na forma de Auxílio Pesquisa mediante depósito à conta do cartão magnético 

BB pesquisa, em nome do Coordenador do projeto, em conformidade com o CRONOGRAMA 

DE DESEMBOLSO previsto no PLANO DE TRABALHO e guardarão consonância com suas 

metas e fases ou etapas de execução.  

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS VEDAÇÕES 
 

É expressamente vedado à EMATER: 

a. Alterar o objeto pactuado; 



b. Colocar os bolsistas para executar atividades administrativas; 

 

CLÁUSULA OITAVA 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência do Convênio ou da 

conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, a EMATER, por meio dos 

beneficiários das bolsas deverá prestar contas (Relatório Técnico Final) acerca do regular 

cumprimento das obrigações aqui assumidas, na forma estabelecida nos artigos 72 e 

seguintes da Lei n° 17.928/2012 e do Decreto n° 8.508/2015, ambos do Estado de Goiás, e, 

ainda, em observância ao que dispõe a Resolução Normativa n° 04/2014 da FAPEG, relativa 

às Normas de Aplicação de Recursos Financeiros e Prestação de Contas.  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – É dever da FAPEG a restituição à EMATER dos valores que 

lhe forem transferidos, atualizado monetariamente, desde a data do seu recebimento, nos 

seguintes casos: 

a) quando não for executado o objeto da avença; 

b) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Convênio; ou 

c) quando constatada irregularidade que resulte prejuízo ao erário público no montante deste. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Sem prejuízo de outras exigências que se fizerem necessárias 

ou que sejam devidas em função da legislação aplicável, a prestação de contas financeira 

deverá ser apresentada à FAPEG pelo beneficiário (coordenador do projeto) e será composta 

dos seguintes documentos: 

I – ofício de encaminhamento; 

II – relatório circunstanciado do cumprimento do objeto pactuado; 

III – cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador de despesa; 

IV – relatório de execução físico-financeira; 

V – demonstrativo da execução da receita e da despesa, colocando em evidência os recursos 

recebidos, a contrapartida fornecida, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no 

mercado financeiro e os saldos, quando for o caso; 

VI – relação de pagamentos efetuados com recursos da concedente e da convenente, bem 

como dos provenientes da aplicação financeira; 

VII – relação de bens permanentes e bens de consumo adquiridos com os recursos da 

concedente e da convenente, bem como dos provenientes de aplicação financeira, quando for 

o caso; 



VIII – relação de serviços contratados de terceiros com os recursos da concedente e da 

convenente, bem como dos provenientes de aplicação financeira, quando for o caso; 

IX – extrato da conta bancária específica, do período do recebimento da 1ª (primeira) parcela 

até o último pagamento; 

X – extratos da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os rendimentos auferidos no 

período; 

XI – comprovante de recolhimento do saldo de recursos ao Tesouro estadual; 

XII – relação de localização dos bens adquiridos, quando for o caso; 

XIII – documentos fiscais originais ou equivalentes, em 1ª (primeira) via, as faturas, os recibos, 

as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios, que deverão ser emitidos em 

nome do coordenador e com a identificação do número do convênio; 

XIV – relatório fotográfico dos bens adquiridos; 

XV – relação de pessoas que tenham recebido treinamento ou capacitação, quando o caso, 

contendo identificação, CPF, telefone e endereço; 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A prestação de contas (Relatório Técnico Final e Prestação de 

Contas Financeira) será analisada pela FAPEG no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 

data do seu recebimento, na forma do artigo 76 da Lei n° 17.928/2012 do Estado de Goiás. 

 

CLÁUSULA NONA 
DO PESSOAL 

 

O pessoal envolvido na execução deste CONVÊNIO guardará seu vínculo e subordinação com 

a instituição a cujo quadro pertencer. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS BENS E MATERIAIS PERMANENTES 

 

Os bens patrimoniais (equipamentos e matérias permanentes) adquiridos pelo pesquisador 

beneficiário, para a execução do projeto de pesquisa apoiado com os recursos financeiros aqui 

previstos, e repassados na rubrica capital, pertencerão à FAPEG. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Os bens patrimoniais serão adquiridos em nome do pesquisador 

beneficiário dos auxílios financeiros concedidos, e devidamente identificados com o número 

deste Convênio. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Os bens adquiridos poderão ser outorgados à Instituição de 

Execução dos projetos de pesquisa, nos termos do artigo 7° da Lei n° 16.690/2009 do Estado 

de Goiás, e da Resolução Normativa n° 03/2014, do Conselho Superior da FAPEG. 



 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – As partes manterão lista atualizada da Relação de Bens 

Patrimoniais adquiridos pelo pesquisador beneficiário dos auxílios financeiros concedidos. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Todos os bens deverão ser utilizados pelo pesquisador 

beneficiário do auxílio financeiro concedido, na Instituição de Execução do projeto de 

pesquisa, nos exatos limites estipulados nas respectivas propostas aprovadas pela FAPEG. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA – As demais regras e procedimentos que deverão ser observados 

pelo beneficiário do auxílio financeiro concedido, serão estabelecidos nos Termos da 

Concessão e Aceitação de Auxílio, que serão firmados com a FAPEG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA 

No caso das atividades realizadas originarem criações intelectuais passíveis de proteção, na 

forma de inovações tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos 

aplicáveis às atividades econômicas produtivas, que propiciarem incrementos de seu 

desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos ou otimização do uso de 

recursos e insumos, as partes obedecerão às determinações das Resoluções da FAPEG, da 

Lei estadual nº 16.922 de 08 de fevereiro de 2010 e as demais disposições legais vigentes. 

 

SUBCLÁSULA ÚNICA - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da 

criação protegida, inclusive na hipótese de transferência do direito de exploração a terceiros, 

serão partilhados entre os PARTÍCIPES, na forma entabulada em instrumentos específicos, 

observando-se o disposto na Lei estadual nº 16.922 de 08 de fevereiro de 2010 e a proporção 

equivalente às contrapartidas convencionadas no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 

DAS PUBLICAÇÕES INTELECTUAIS 
 

Em qualquer ação promocional ou publicação de trabalhos relacionados com o objeto do 

presente termo, deverá ser feita, necessariamente, menção expressa ao apoio financeiro 

recebido da FAPEG.  

 

SUBCLÁSULA ÚNICA – Fica vedada, aos Partícipes, a utilização, nos empreendimentos 

resultantes deste termo, de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 
DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

O presente Convênio vigerá pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de sua 

assinatura, em conformidade com o prazo previsto para a consecução do objeto expresso no 

Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O TERMO ADITIVO deve ser solicitado com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias corridos, anteriores ao término de sua vigência, desde que 

fundamentada em razões concretas que justifiquem a prorrogação pleiteada.   

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A FAPEG obriga-se a prorrogar “de ofício” a vigência do 

acordo, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada à 

prorrogação ao exato período do atraso verificado. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA 
DAS ALTERAÇÕES 

 

As condições estabelecidas no presente instrumento poderão ser alteradas, mediante a 

formalização de TERMOS ADITIVOS, com as devidas justificativas, de acordo com proposta a 

ser apresentada pelo partícipe interessado, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da 

data que se pretenda implementar as alterações, dentro da vigência do instrumento.  

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Fica vedado o aditamento do presente CONVÊNIO com o intuito de 

alterar o seu objeto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente que o praticou. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA 

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 

Este CONVÊNIO poderá, a qualquer tempo, ser denunciado pelas partes, devendo o 

interessado externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias da data em que se pretenda que sejam encerradas as atividades, 

respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e saldados os compromissos financeiros 

entre os PARTÍCIPES, creditando, igualmente, os benefícios adquiridos no período. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A rescisão decorrerá do descumprimento de qualquer de suas 

cláusulas ou condições, onerando os seus efeitos de pleno direito, independentemente de 

notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais e, quando houver dano ao erário, 

ensejará a instauração da competente tomada de contas especial. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA 
DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 

 

A execução será acompanhada e fiscalizada pela FAPEG e pela EMATER de forma a garantir 

a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o PARTÍCIPE 

faltoso por eventuais danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução 

do CONVÊNIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA 
DA PUBLICAÇÃO 

 

Como condição indispensável à sua eficácia, caberá a cada Partícipe promover a publicação 

do extrato do presente instrumento na Imprensa Oficial do ente federado ao qual pertença, no 

prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, 

acompanhamento da execução e prestação de contas será dada a publicidade que a 

legislação aplicável a cada Partícipe dispuser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA 
DA GESTÃO DO CONVÊNIO 

 

Cada um dos partícipes deverá designar um gestor do CONVÊNIO, que fará o 

acompanhamento e a fiscalização, por meio de relatórios, inspeções, visitas e atestado da 

satisfatória realização do objeto do convênio. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Como representante da EMATER fica designado a Diretora de 

Pesquisa da Emater. . 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Como representante da FAPEG, fica designada o Gerente de 

Programas e Projetos.   

 

CLÁUSULA DECIMA-NONA 
DO FORO 

 

As partes reconhecem o foro legal da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de 

Goiânia, Goiás, para dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente termo que não 

possam ser resolvidas administrativamente. 

 



 

E, como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam as PARTES o presente 

instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos 

legais, na presença de 02 (duas) testemunhas que, igualmente, subscrevem. 

 

 

Goiânia,         de novembro de 2017. 

 

Pela EMATER: 

 
 

_____________________ 
: Pedro Antônio Arraes Pereira 

Presidente 
 Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária –EMATER– 
 

 

Pela FAPEG: 

 
 

______________________ 
Maria Zaira Turchi 

Presidente 
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG 

 

 

Testemunhas: 
 

_________________________________ 
 

 
_________________________________ 

  
CPF : CPF:   
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PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 

CONVENENTE 

Nome: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária –
EMATER– 

Natureza Jurídica: pessoa jurídica de direito público   

CNPJ n.º : 13.232.306/0001-15 

Endereço: Rua 227A n.331 - Setor Universitário Goiânia - Goiás -  

Cidade: Goiânia  UF: GO CEP: 74.610-060 

Representante Legal: Pedro Antônio Arraes Pereira 

C.P.F./ M.F. : 363.135.727-34 

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: casado 

Cargo: Presidente  

Identidade: 01792811040  Data de Expedição: 19.01.12  Órgão Expedidor: Detran-Go 

Residência: Rua Diaran, Qd. 6. Lt 22, Parque Acalanto, Goiânia, Goiás 

Ato de Nomeação: Decreto de 02 de janeiro de 2015 

 

CONCEDENTE 

Nome: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG  

Natureza Jurídica: Fundação Estadual – pessoa jurídica de direito público 

CNPJ nº :  08.156.102/0001-02 

Endereço:  Rua Dona Maria Joana, nº 150 – Quadra F – Setor Sul  

Cidade:  Goiânia  UF:  GO CEP:  74.083-140 

Nome do Representante Legal:  Maria Zaira Turchi C.P.F./M.F : 168.012.881-72   

Identidade n.º: 306147 - 2º via Data expedição: 03/01/2012 Órgão expedidor:   SSP/GO 

Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil:  Casada Cargo:  Presidente 

Ato de Delegação de Competência: Decreto de 02 de janeiro de 2015 

Endereço Residencial: Rua T-62, Quadra 132, Lote 06, nº 1.452 -  Ed. Solar dos Ipês,. Apto. 900 
- Setor Bueno  

Cidade:   Goiânia UF:   GO CEP:   74.223-180 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 “Tecnologias de produção de sementes de arroz, milho, 
feijão, caupi, soja, sorgo, milheto, cana de açúcar e 
mandioca para pequenos empreendedores rurais”.  

INÍCIO 

2017 

TÉRMINO 

2021 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Validar tecnologias de produção de sementes e mudas para as culturas arroz, milho, feijão-comum, 

caupi, soja, sorgo, milheto, cana-de-açúcar e mandioca para pequenos empreendedores rurais de 

Goiás. 
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

A Agência de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER) tem dentro da 

sua área de pesquisa, as tecnologias para a produção de sementes das principais culturas levadas 

principalmente por pequenos e medianos produtores do estado de Goiás. 

No Brasil, a agricultura com pequeno produtor rural é responsável pela produção de 70% dos 

alimentos consumidos: mandioca (87%), feijão (70%), milho (46%), segundo (MDA, 2015). Por outro 

lado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), reporta que este tipo de agricultura, 

ganhou espaço no mercado interno, já que 84,3% das propriedades rurais do país praticavam a 

agricultura familiar, que podem ser traduzidas em 4,36 milhões de pequenas propriedades distribuídas 

em uma área de 80,3 milhões de hectares. Sendo que apenas 22% são destinadas às lavouras, as 

restantes estão ocupadas pelas matas, florestas ou sistemas agroflorestais e pelas pastagens. Nesse 

sentido, este tipo de agricultura contribui com a segurança alimentar, preservação da produção de 

alimentos tradicionais, proteção da agro-biodiversidade, utilização sustentável dos recursos naturais e 

fortalecimento da economia e cultura locais do país (Lowder, Skoet e Singh, 2014). Além de se basear 

na seleção e uso das cultivares, agrega-se a inclusão sistemática dos conhecimentos, habilidades, 

experiências, práticas e preferências dos agricultores, conhecido como melhoramento participativo. 

Reconhece-se que a clave para o aumento de produtividade, com o mínimo possível de insumos 

externos, é a necessidade de reavaliar e identificar ambientes adequados para seleção. Isto é possível 

com a incorporação dos agricultores como colaboradores, com visão positiva sobre a interação do 

genótipo com o ambiente (Machado et al. 2002). 

Na região Centro-Oeste se localiza o maior número de propriedades rurais brasileiras com 317,5 mil 

propriedades distribuídas numa área de 103,8 milhões de hectares. Aproximadamente 47%, têm áreas 

que não excedem 10 hectares e, destas propriedades 88.322 (30%) estão no estado de Goiás (IBGE, 

2006). Este estado baseia sua produção aportando principalmente na região Centro-Oeste área com 

61,9% de sorgo granífero, 54,7% de feijão-comum, 50% de cana de açúcar, 21,1% de milho, 23,2% de 

soja, 15,8% de arroz em casca, segundo (IBGE, 2016). Tomando a importância dessas culturas e dos 

sistemas de produção nas pequenas propriedades, as novas tecnologias de produção de semente 

devem conduzir à obtenção de alta qualidade dos produtos, por ser um dos principais insumos 

responsáveis pelos sucessivos ganhos em produção e produtividade. 

O estado de Goiás possui uma grande importância econômica para a região Centro Oeste, agregando 

inovações em novas tecnologias para o desenvolvimento de cultivares e para a produção de semente, 

que devem fortalecer os sistemas produtivos dos pequenos produtores.  
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O avanço da agricultura brasileira, desde décadas atrás, gerou um país eficiente na produção. 

Entretanto, quando se analisa os 115 mil estabelecimentos rurais do estado de Goiás, pode-se 

segmentá-los em 4 (quatro) classes distintas, conforme abaixo: 

Classe de 
Renda 

Número 
Estabelecimentos 
Rurais 

% 
Produção/Goiás 

Renda Bruta 

(Salário Mínimo) 

Muito baixa 52.167 (45,4%) 1,5 0,7 

Baixa 38.790 (33,7%) 7,5 4,7 

Média 22.082 (19,2%) 35,1 38,3 

Alta 1.968 (1,7%) 55,9 658,3 

TOTAL 115.007 100  

Esse cenário evidencia uma disparidade de renda ocasionada por dois fatores principais, que são: a 

falta de acesso às tecnologias adaptadas às diferentes regiões do estado e a dificuldade de acesso a 

uma assistência técnica de qualidade. A expectativa da Emater de curto/médio prazo é de se elevar os 

níveis de produção, produtividade e qualidade das lavouras goianas, com foco na forte interação entre 

a pesquisa a extensão rural.  

Nesse contexto, a produção de semente de alta qualidade é um grande desafio ao setor produtivo em 

regiões tropicais e subtropicais. Para se ter êxito, é fundamental que se invista em novas tecnologias 

específicas de cada cultura para produção de semente. A qualidade da semente é composta por 

quatro fatores: 1. Qualidade fisiológica, representando uma semente com alto vigor e germinação; 2. 

Qualidade genética, sendo geneticamente pura, representando a cultivar que se deseja semear; 3. 

Qualidade sanitária, compreendendo semente livre de outras sementes de plantas daninhas e de 

patógenos; 4. Qualidade física, composta por uma semente pura, livre de material inerte ou 

contaminante (França-Neto et al., 2016). 

As instituições de pesquisa e extensão rural estão contribuindo para o desenvolvimento de cultivares 

com ampla adaptabilidade e estáveis (com resistência genética a principais pragas); manejo 

agronômico com prática de baixo impacto ao ambiente, considerando as seguintes tecnologias de 

produção de semente: a) seleção do local para produção de sementes b) épocas de semeadura 

apropriadas; c) manejo de adubação e populações de plantas, d) manejo das plantas daninhas, 

doenças e pragas, d) dimensionamento da área de produção de sementes e) colheita (recepção, 

secagem, beneficiamento e armazenamento). Ademais, deve-se fortalecer a formação e capacitação 

do pequeno e do médio produtor rural por meio da organização em cooperativas ou associações que 

possam facilitar o acesso às novas tecnologias, crédito/financiamento e benefícios, tendo em vista 

alavancar a produção e fortalecer o poder de negociação e comercialização de seus produtos. 
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Por fim, as inovações tecnológicas em benefício do processo produtivo geralmente são avaliados por 

meio dos indicadores econômicos, visando otimizar os custos de produção para geração de renda. O 

índice de lucratividade (IL) e a relação benefício/custo (b/c) são de extrema importância para a 

determinação da viabilidade econômica da atividade. IL é um percentual que expressa qual foi o lucro 

obtido na atividade, ou seja, qual resultado obtido após serem descontados os valores dos custos de 

produção. A relação b/c mostra o retorno obtido em razão entre a receita bruta e o custo total de 

produção. Valores maiores que 1 (um) possuem capacidade de produzir benefícios maiores que os 

custos (Martin et al.,1998). 

 

 

      3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META 
ETAPA 
/FASE 

ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

   UNID. QUANT. INÍCIO TÉRMINO 

01 

Implementar 06 (seis) procedimentos indispensáveis à execução 
de Convênio  

 2017 2021 

1.1 
Assinatura de Convênio pela 
Concedente e pela Convenente 

Un  
 2017 2017 

1.2 Contratação do Auxílio Pesquisa  Un   2018 2018 

1.3 Pagamento do Auxílio Pesquisa Un   2018 2018 

1.4 
Desenvolvimento do projeto de 
pesquisa 

01 
 2018 2020 

1.5 
Prestação de contas técnica e 
financeira por parte da EMATER 

01 
 2021 2021 

1.6 
Doação dos bens duráveis 
adquiridos  

01 
 2021 2021 

 

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

NATUREZA DA DESPESA EMATER 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

 Auxílio Pesquisa 97.500,00 2.500,00 100.000,00 

TOTALR$ 100.000,00 

 

NATUREZA DA DESPESA FAPEG  

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  

0303 Despesas correntes (Bolsas) 446.400,00 

TOTAL R$ 446.400,00 
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6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

      EMATER – Auxílio Pesquisa 

ANO META CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

2018 01 70.000,00 30.000,00 100.000,00 

TOTAL -   100.000,00 

 

      FAPEG- Despesas correntes (Bolsas) 

ANO PV(01) DTI – C (04) TOTAL 

2018 96.000,00 52.800,00 148.800,00 

2019 96.000,00 52.800,00 148.800,00 

2020 96.000,00 52.800,00 148.800,00 

TOTAL 288.000,00 158.400,00 446.400,00 

 

7. APROVAÇÃO PELA FAPEG 

LOCAL E DATA  
_______________________________ 

Maria Zaira Turchi 
Presidente  

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG 

 

8. APROVAÇÃO PELA EMATER 

 ______________________________ 
Presidente 

                                      Pedro Antônio Arraes Pereira 
Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária –EMATER 

LOCAL E DATA 

 


