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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2018  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017   

   

1. DO OBJETO   

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a arrecadação de recursos financeiros para 

organização e realização da primeira edição do SIMAP (“Simpósio Mato-Grossense de Mecanização 

Agrícola e Agricultura de Precisão”), conforme Projeto de Extensão cadastrado e plano de trabalho 

homologado, cujo recursos serão gerenciados pela Fundação Uniselva conforme contrato 

015/FUFMT/2018.       

1.2. O objetivo do SIMAP é iniciar no estado de Mato Grosso, um evento com ambiente técnicocientífico 

envolvendo os temas de grande relevância para região que tratam da Mecanização Agrícola e da 

Agricultura de Precisão para proporcionar discussão/debates, apresentação de pesquisas, de soluções 

tecnológicas, e alavancar a troca de informações nos temas propostos    

   

2. DO VALOR PRETENDIDO   

2.1. Pretende-se a arrecadação da seguinte forma:   

Cota   Valor   Destinação   Contrapartida   

1   De R$2.000,00 a  

6.000,00   

Organização e realização da primeira 

Edição do SIMAP.   

- Estande ou tenda a ser  

definido;   

- 2 inscrições para  

profissionais   

2   De R$6.001,00 a  

12.000,00   

- Participação da  

dinâmica de campo (tempo a ser 
definido); - Estande/tenda a ser 
definido; - Dependendo do 
valor, 15 minutos na 
programação de palestras  

dedicada ao espaço empresa;   

- 3 a 4 (em função do  

valor)   

inscrições para profissionais;   

   

3   De R$12.001,00 

a 18.000,00   

-Participação na dinâmica de 
campo (tempo a ser definido);   - 
Estande/tenda a ser definido; 15 
minutos na programação de 
palestras dedicada ao espaço 
empresa;   

 - 5 inscrições para profissionais;   

   

   

3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO   

3.1. Os tramites de recebimento do recurso acontecerão de acordo com os prazos previstos que segue 

abaixo:    

Etapa   Descrição   Datas Estimadas   

1   Assinatura do Contrato [Opcional – A escolha do 

Patrocinador]   

05/03/2017 a 19/05/2017   

2   Repasse do Recurso [Recebimento do Recurso a partir da 

Emissão de Recibo/Nota Fiscal ao Patrocinador]   

05/03/2017 a 19/05/2017   
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4. DO PRAZO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO   

4.1. Podem participar do processo pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que atendam 

aos requisitos de habilitação delimitados no item 2.2 da Chamada Pública nº 001/2017, conforme 

cronograma a seguir:   

   

   

Data   Descrição   

07/03/2018 a 02/04/2018   Apresentação da proposta e documentos de habilitação   

15/03/2017 a 19/05/2017   Publicação do Resultado   

   

4.2. Na ocorrência do caso de que trata o item anterior, fins de desempate, será dada preferência a 

pequena e microempresa ou empresa de pequeno porte, e, em não havendo esta, o critério de desempate 

será à que tiver menor tempo no mercado.   

4.3. O presente termo de referência poderá ser suspenso ou cancelado no caso de superveniência de 

fatores técnicos conjunturais e econômicos, por decisão judicial, por determinação de órgão de controle, 

ou por decisão da própria Fundação Uniselva ou da Universidade Federal de Mato Grosso a qualquer 

tempo, caso em que a Fundação providenciará a devolução do recurso ao patrocinador a   

medida de sua execução.   

4.4. A Fundação Uniselva deverá prestar contas ao colaborador patrocinador no prazo de até cento e 

vinte (120) dias da finalização do projeto, sem prejuízo a prestação de contas destinada a Universidade 

Federal de Mato Grosso e/ou aos demais órgãos ou instituições de fomento do projeto.   

4.5. Esta Chamada Pública não contempla eventual concessão e ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária ou fiscal, nem vantagem financeira direta de qualquer espécie ao proponente.   

   

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018.   

   
Rodrigo Sinaidi Zandonadi   

Coordenador do Projeto   

   

   

   

   

Cristiano Maciel   

Diretor Geral   
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