
ESTADO DE GOIÁS 
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS 

  
  
  

Minuta de Aditivo - FAPEG 
  

PRIMEIRO ADITIVO DO CONVÊNIO CELEBRADO 
ENTRE 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. 

  

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 14 – Setor Sul 
Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.083-140 
Representante Legal: Robson Domingos Vieira C.P.F./M.F: 893.403.291-04 
Identidade n.º: 2100270 Data expedição: Órgão expedidor: SSP/GO 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: 
Casado Cargo: Presidente 

Ato de Delegação de Competência: Decreto de 08 de fevereiro de 2019 publicado no 
Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 22.990 
Endereço Residencial: Residente e domiciliado nesta Capital 
Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 

  

CONVENENTE 

  

Nome: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária –
EMATER 
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual - pessoa jurídica de direito público 
CNPJ nº : 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 Leonardo de 
Paula Rezende C.P.F./M.F:  969.524.901-91 

Identidade n.º:  4069515 Data 
expedição:  28/07/2006 Órgão expedidor: SPTC/GO 



Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado Cargo: Presidente 
Ato de Delegação de Competência:  Decreto de 26 de fevereiro de 2019 publicado no Diário 
Oficial/GO n. 23.003 
Endereço Residencial: Residente e domiciliado nesta Capital 
Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 
  
  

Tendo em vista o que consta do Processo nº. 
201710267001082, na melhor forma de direito, 
as PARTICÍPES, anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, 
considerando os significativos resultados proporcionados com a execução 
do convênio, resolvem celebrar o presente instrumento aditivo, que será em 
tudo regido pelos preceitos e princípios de direito público e obedecerá, em 
especial, às normas da Constituição do Estado de Goiás, às disposições da 
Lei nº. 15.472, de 12/12/2005, e suas alterações, da Lei nº 4.320/1964, da 
Lei Complementar nº 101/2000, da Lei Orçamentária vigente e, no que 
couber, às disposições da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e da Lei Estadual nº. 
17.928 de 27/12/2012, devendo ser executado com estrita observância às 
condições e alterações de cláusulas que aceitam e mutuamente se 
outorgam nos seguintes termos: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

  

Constitui objeto deste aditivo a prorrogação do prazo de 
vigência do Convênio, com repercussão no prazo e valores totais a serem 
concedidos em bolsas pela Fapeg, com intuito de dar continuidade às 
bolsas implementadas no âmbito deste Convênio e ao projeto “Tecnologia 
de produção de sementes arroz, milho, feijão, caupi, soja, sorgo, milheto, 
cana de açúcar e mandioca para os pequenos empreendedores rurais”, em 
razão de sua relevância e aderência com os recentes programas de Governo. 

  

Este Convênio fica adstrito à observância de sua nova data 
de vigência, conforme definida no presente instrumento, podendo ser 
eventualmente encerrado no caso em que se concretize, de pleno direito, a 
formalização do novo Convênio que trata do Plano Estadual de Pesquisa 
Agropecuária FAPEG/SEDI/SEAPA/EMATER, que visa o desenvolvimento e 
transferência de tecnologias alinhadas aos programas estaduais prioritários 



para a agricultura familiar for realizado, uma vez que tal convênio suprirá as 
necessidades atendidas por este convênio, impedindo a descontinuidade 
das pesquisas em desenvolvimento.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA FORMA DE EXECUÇÃO 

  

A execução deste aditivo 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, as PARTÍCIPES proporcionarão, reciprocamente, o apoio 
técnico, administrativo, financeiro e operacional necessários à execução das 
metas/etapas previstas no PLANO DE TRABALHO. 

  

CLÁUSULA QUINTA 

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

Importa o presente aditivo o valor global de 
738.400,00 (setecentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais), sendo R$ 
638.400,00 (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais) aportados 
pela FAPEG, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) aportados pela EMATER, 
mediante Termo de Descentralização Orçamentária – TODO, em 
conformidade com o cronograma de desembolso constante do PLANO DE 
TRABALHO, parte integrante deste Aditivo. 

  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Com vistas a atender às despesas 
previstas neste instrumento, destaca a EMATER recursos em conformidade 
com a discriminação feita a seguir: 

  

EMATER 



A Valor : R$97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) 

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 :   

  

EMATER 

A Valor : R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

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 as 
despesas previstas neste Instrumento, caberá à FAPEG os valores abaixo 
descritos: 

  

FAPEG 

A Valor R$ 583.200,00 

B Unidade Orçamentária 6605 

C Função   

D Subfunção   

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   



Desta dotação orçamentária prevista no valor de R$ 583.200,00 (quinhentos e oitenta e três mil e duzentos reais), foram 
executados no Convênio apenas o valor de R$ 521.000,00 (quinhentos e vinte e um mil reais). 
A diferença para o valor total de R$ 638.400,00 (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais), a ser aportado pela 
FAPEG, está sendo contratada neste Aditivo ao Convênio. 

  

Sequencial: 015                                         DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Descrição Código Denominção 

Unidade Orçamentária 3161 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG 

Função 19 Ciência e Tecnologia 

Subfunção 573 Difusão do conhecimento científico e  tecnológico 

Programa 1020  Inovar Mais 
Ação 2075 Inovação e popularização da ciência 

Grupo de despesa 03 Outras despesas correntes 

Fonte 100 Receitas ordinárias 

Modalidade de aplicação 90 Aplicações diretas 

Valor Total estimado: 117.400,00 (cento e dezessete mil e quatrocentos reais). 

Valor estimado para 2021: 43.000,00 (quarenta e três mil reais). 

  

CLÁUSULA SEXTA 

DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

  

Os recursos que cabem à FAPEG serão liberados na forma de 
bolsas, de acordo com sua disponibilidade financeira, mediante depósito em 
conta bancária aberta em nome do beneficiário, de conformidade com 
Cronograma de Desembolso previsto no PLANO DE TRABALHO e guardarão 
consonância com suas metas e fases ou etapas de execução. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA 

DA VIGÊNCIA 

  



O presente Convênio encerrar-se-á para a consecução do 
objeto expresso no Plano de Trabalho em 31 de dezembro de 2022, 
podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo. 

  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento das bolsas 
ocorrerá a partir da assinatura deste termo aditivo, ficando ressalvado que 
as bolsas anteriores à data da assinatura já foram devidamente empenhadas 
e liquidadas pela FAPEG, conforme controle financeiro-orçamentário em 
posse do departamento financeiro desta Fundação. 

  

Ficam mantidas e ratificadas em seu inteiro teor todas as 
demais cláusulas e condições do convênio originário, não modificadas pelo 
presente instrumento. 

  

E por estarem assim justos e acordados, firma o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. 

  

  

  

  

GOIANIA, 02 de junho de 2021. 
 


