
l - I' ADITIVO TERÁ\'10 1)E EXECUCÃ0 D[SCENTltAL[ZADJt (TED) NÜ aaS/]0/g

L TERÁ'IO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED)

B. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador (a): Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fnulcisco e do ParnaíbaCodevasf

Nome da autoridade colllpetente: Nlarcelo Aildrade Moreira Pinta
Núillero do CPF: 008.261.025-8 1

identinicaçiioóe 20 1o que confere poderes para assinatura: Deliberação do Conselho dc Administração da Codevasf n' 28 de
b) UG SIAFI

Ntullero e Nome da Unidade Gestora - UG quc descentralizará o crédito: 1 95007 - Companhia de Dose HvólV;--- '-.
Vales do São Ft'ancisco e do Parnaíba -- Codevasf Sede --'''-'---- uv uv-''"v'-""ç"-u uus

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Nome da autoridade competente: Demétrius David da Silvo
Número do CPF: 542.934.726-49

Identificação do Ato que confere podeics para assinatura: Decreto de 23/05/2019, publicado no Diário Oficial da União de

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 1 5405 1 - Universidade Federal de Viçosa
Número c Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 1 54051 - Universidade Federal de
Viçosa

3. OBJETO DO TERÁ\'lO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

ae irrigação. ' '

4 OBRIGAÇÕES E CON'APETÊNCIAS DOS PARTÍClpES

4.1. Unidade Descentralizadora

1 - analisar e aprovar a descentralização de créditos;

11 - allalisar, aprovei e acompanhar a execução do Plano de Trabalhos
111 - descentralizar os créditos orçamentários;
IV - rçpasstu os recursos financeiros em contbrmidade com o cronograma de desembolso;
V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;
VI - aprovar as alterações no TED;

Vll - solicitam Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução
do objclo, quando necessário;

Vlll - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;
IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou pronlovcr diretamente a instauração,
quando cabivel;

X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;
XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;

:iUm=HIH::E]EH?UU:11:%i E] l: :, : : :.
XIV - designar os agentes públicos federais quc atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias,
contado da data da celebração do TED, dcvetldo o ato dc designação ser publicado no sítio eletrânico oficial.

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível c a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto.
XVT - suspendct as descentralízaçõcs, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED,
cona a tomada das providências previstas no art. 1 9 do Decreto n' l0.426/2020. .,:/

,.á
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4.2. Unidade Descentralizada

1 - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho:

11 - apresentar a Declaração de Capacidade Técnictt necessária à execução do objeto;
111 - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos:

IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeira- ---L:.'--,.
V - aprovar as alterações no TED; ' '' ' '--'-- '"'"'-"v"v- -ç'.'u-uub,
VI - encaminham à Unidade Descentralizadora

a) Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitador e
b) o Relatório anal de Cumprimento do Objeio; ''

ublicações referentes ao objeto do TED,

dado dos documentos, das informações e

XIT - disponibiazar no sítio elesrs:n:coro:6icial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado. no prazo de

5.VIGÊNCIA

: "=, .,.=:==';=lu:,='::=i:Ji='=ii :: ::::=i:K':; ::'==:=.":;:::'=â=:
Início: 20/12/201g Fim: 20/06/2022

6.VALOR DOTED

R$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais)

7. CLAssiFicAçÃo FUNCIONAL PROGR,\M,(TlcA

PROGRAMA DE TRABALl-rO PLANorNTERNO FONTE

100

NA'r'UREZ.A DA DESPESA

20.607.2077. 14XU.0050

TOTAL
C00000AEAl]

VALOR (RS)

44.90.39
2.500.000,(»

2.500.000,00
8.BENSRENIANESCENTES

0 0bleto do Termo de Execução D

( X )Não

Se sim, informar a titularidade e a declinação dos bens quando da conclusão do TED:

9.DASALTERAÇÕES

Ficam os partícipes facultados

mediante termo aditivo. vedada a alteração do objeto do oUeto aprovado
:ada ou o respectivo PI
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IO.DAAVALIAÇÃO DOSRESULTADOS

àg:3U=:;:=::=g======:'==='

===u = =H==:.:==:ã.:=r=H=F=.:3==;U.y=U.:': ll: :: : :::.=F:::
ll.DADENÜNCIA OU RESCISÃO

1 1.1. Denúncia

;i$:: ==:=1;=::::::;::;=:E;:l :n:;.=::=
1 1.2. Rescisão

Constituem motivos para rescisão do presente TED:

1 - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica em.se a solicitar

o auxílio da Câmara dc Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra clo TED celebrado e do Plan- -'- - - -.
alualtza(to em seus sítios eletrõnicos oficiais no prazo a que se refere o caput. uuv v uv l latiu uç l raoalno

14.ASSINATURA

Local: Brasília
Data de Assinatura: 1 8/06/202 1

r

Marcclo Andradc Moreira Pinto

Diretor -- Presidente

Demétrius David da Silvo

Reitor da Universidade Federal de Viçosa
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