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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 576/2018
FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
FUNDAÇÃO ESTUDOS E PESQUISA SOCIOECONÔMICOS.

PROCESSO: 23080.084363/2018-80
CONTRATANTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal,
inscrita no CNPJ sob nº 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, bairro Trindade, em
Florianópolis/SC, 88040-970, doravante denominada UFSC, representada neste ato pelo(a) PróReitor de Pesquisa, SEBASTIÃO ROBERTO SOARES, CPF nº 568.423.179-91;

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS - FEPESE, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 83.566.299/0001-73, com sede no Campus Reitor João David Ferreira
Lima, Bairro Trindade – Florianópolis/SC - 88040-900, com Registro no MEC/MCT: nº 85/2016,
Portaria conjunta MEC/MCT nº 19/2016, DATA: 04 de maio 2016, PUBLICADA NO D.O.U de: 05 de
maio de 2016, SEÇÃO 01, FLS. 85, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Presidente, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA, CPF nº 005.296.729-87, resolvem
celebrar o presente contrato.
Considerando:
Que o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014,
que regulamentam a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio, realizem convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio na
gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos. Resolvem
celebrar o presente Contrato, em conformidade com legislação pertinente cabível e de acordo com as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo a prorrogação de prazo do Termo de Contrato n. 576/2018,
firmado em 16 de maio de 2019, entre a UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicos.
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CONTRATADA:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 6 de dezembro de 2020 e findará em 4 de maio

de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O aditamento não importará aumento da contraprestação em relação à contratada, considerando os
termos originais do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia deste Contrato, bem como seus Termos Aditivos, está condicionada à publicação do
respectivo extrato no DOU (Diário Oficial da União), conforme a legislação vigente.
CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO
As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Florianópolis, Clique para inserir data.
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TESTEMUNHAS:
_____________________________

______________________________
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E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 vias, de igual teor e
conteúdo, na presença das testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO
1.1 Título do Projeto
Estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações e
ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) para
subsidiar o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços e da exploração de
infraestruturas de transporte ferroviário de cargas outorgadas no que concerne ao cumprimento das
normas e dos contratos de concessão.

Pesquisa
1.3 Período de execução do Projeto
Data de Início: 06/12/2020
Data de término (informar a data final do instrumento originário): 04/05/2021

1.4 Justificativa
Este Plano de Trabalho objetiva apresentar as ações, atividades e produtos pertinentes à realização
de estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações
e ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF),
conforme solicitação encaminhada pela ANTT no Ofício nº 123/2018/SUFER, de 03 de julho de 2018.
No escopo da presente proposta, direcionada à realidade brasileira, a ANTT, instituição integrante da
administração federal indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério
dos Transportes Portos e Aviação Civil (MTPA), foi criada pela Lei de Reestruturação dos Transportes
Aquaviário e Terrestre para, dentre outras ações, executar as seguintes atribuições específicas
pertinentes ao Transporte Ferroviário estabelecidas no art. 25 da Lei nº 10.233/2001:
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1.2 Classificação do projeto







Fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de
cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e
de manutenção e reposição dos ativos arrendados.
Regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação
aos interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de
passagem de trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas
partes.
Regular os procedimentos e as condições para cessão a terceiros de capacidade de tráfego
disponível na infraestrutura ferroviária explorada por concessionários.











Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e a exploração de infraestruturas de
transporte ferroviário de cargas outorgadas, assegurando o cumprimento das normas e dos
contratos de concessão.
Acompanhar e fiscalizar o uso, a conservação, a manutenção e a reposição dos bens e ativos
operacionais vinculados às outorgas de ferrovias, no âmbito das competências específicas da
ANTT para o transporte ferroviário de cargas.
Acompanhar e manter sob sua coordenação o inventário dos ativos ferroviários arrendados,
adotando os procedimentos para a incorporação ou desincorporação de bens.
Promover a regulação da prestação dos serviços e da exploração da infraestrutura de
transporte ferroviário de cargas.
Elaborar e submeter à Diretoria as propostas de reajuste e revisão de tarifas das outorgas
para a prestação de serviços e para a exploração de infraestrutura de transporte ferroviário
de cargas.
Acompanhar o desempenho econômico e financeiro no âmbito das outorgas estabelecidas,
fiscalizando as cláusulas econômico-financeiras.

A Gerência de Controle e Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da SUFER, no inciso 1º do art. 73-E,
tem definida como atividade central acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e a exploração
de infraestrutura de transporte ferroviário de cargas.
Por sua vez, a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias, no inciso 2º do art. 73-E, tem definida
como atividade central promover a regulação da prestação dos serviços e da exploração da
infraestrutura de transporte ferroviário de cargas.
A Gerência de Fiscalização Econômico-Financeira, no inciso 3º do art. 73-E, tem definida como
atividade central acompanhar e fiscalizar o desempenho econômico e financeiro do setor de
transporte ferroviário de cargas.
A compatibilidade das competências da SUFER, de suas gerências e do tema do presente Plano com
as pesquisas e atividades desenvolvidas, bem como a abrangência e importância do projeto para o
Atualizado em 06/03/2020
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A ANTT estabelece em seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 3.000, de 28 de janeiro
de 2009, a Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas
(SUFER), à qual estão vinculadas especialmente a Gerência de Controle e Fiscalização de
Infraestrutura e Serviços, a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias e a Gerência de
Fiscalização Econômico-Financeira. As competências da SUFER são definidas pelo art. 73-D, das quais
estão identificadas a seguir aquelas relacionadas a este Plano de Trabalho:

desenvolvimento do transporte ferroviário de cargas no País, justifica o interesse do LabTrans/UFSC
na realização deste projeto. Considera-se sua realização uma ótima oportunidade para contribuir
com o aprimoramento técnico e institucional do setor de transportes ferroviários no Brasil.
Outro aspecto relevante a ser destacado é o cunho acadêmico/científico do presente projeto, com
potencial de indução, desenvolvimento e acompanhamento de pesquisas nos níveis de graduação e
pós-graduação (mestrado e doutorado) considerando-se tema de interesse relacionado ao
transporte de cargas no modal ferroviário.
O LabTrans/UFSC tem interesse na realização desse projeto também em virtude de sua
compatibilidade com as três dimensões da educação universitária: o ensino, a pesquisa e a extensão,
além de sua abrangência e importância para o desenvolvimento do País.
1.5 Objetivo Geral
Estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações e
ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) para
subsidiar o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços e da exploração de
infraestruturas de transporte ferroviário de cargas outorgadas no que concerne ao cumprimento das
normas e dos contratos de concessão.

Nº
O1

2

Objetivo específico
Estudos, Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio ao Acompanhamento da
Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

O2

Pesquisas e Implementações de Novos Recursos para Apoio à Fiscalização da
Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

O3

Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio à Atualização da Base de Dados do
Cadastro Ferroviário Nacional;

O4

Assessoria especializada e assistência técnica.

Metas

Número
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

Meta
Informações econômico-financeiras
Metas de produção
Registro de acidentes
Declaração de rede
Relatórios gerenciais contendo resultados de fiscalização
Inclusão de objetos físicos no cadastro
Detalhamento da malha cadastrada quanto aos aspectos
de concessão
Relatórios e mapas temáticos
Assessoria técnica
Documentação do sistema de apoio
Anuário estatístico
Manutenção do sistema de apoio
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Indicador
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
I.3
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1.6 Objetivos específicos

3

Resultados esperados
Nº
R1

Resultado esperado
Estudos, Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio ao Acompanhamento da Prestação de
Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

R2

Pesquisas e Implementações de Novos Recursos para Apoio à Fiscalização da Prestação de
Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

R3

Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio à Atualização da Base de Dados do Cadastro
Ferroviário Nacional;

R4

Assessoria especializada e assistência técnica.

Cronograma de execução

Início

Duração
Término

Estudos, Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio ao
Acompanhamento da Prestação de Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas;

Mês 1

Mês 18

Pesquisas e Implementações de Novos Recursos para Apoio
à Fiscalização da Prestação de Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas;

Mês 13

Mês 18

Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio à Atualização da
Base de Dados do Cadastro Ferroviário Nacional;

Mês 16

Mês 21

Assessoria especializada e assistência técnica.

Mês 1

Mês 24

Nº

Fase/Etapa

F1

F2

F3
F4

5

Plano de Aplicação

Código

6

Item
I1

Total (R$)

Concedente

Proponente

Cronograma de desembolso

Nº parcela

7

Natureza da Despesa
Especificação

Data ou evento físico

Valor a Desembolsar (em R$)
Concedente
Contrapartida
Total

Lista de bens e serviços próprios da UFSC utilizados no projeto (Ex. equipamentos,
laboratórios, auditórios, etc.)
Bens / serviços
Instalações e equipamento do Laboratório de Transportes e Logística - LabTrans
da UFSC.
Atualizado em 06/03/2020
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8

Outros Partícipes

Órgão/Entidade Proponente

C.N.P.J

Endereço
Cidade

UF

CEP

DDD/Telefone

Nome do Responsável

Esfera Adm
CPF

Cargo

Função

Responsabilidades do partícipe:

9

Declaração do representante legal

Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto à Universidade Federal de
Santa Catarina para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação
de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos
da União, na forma deste plano de trabalho.
Pede deferimento,
Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA LIMA:00529672987
Dados: 2020.12.03 12:45:14 -03'00'

______________________________________
Raimundo Nonato de Oliveira Lima

10 Aprovação pelo Concedente
Aprovado
_______________________________
Local e data

______________________________________
Concedente PROPESQ

CLAITON KLEY
VARELA:
02036042961
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Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código D5NWO935.

Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código D5NWO935.

Assinado de forma digital
por CLAITON KLEY
VARELA:02036042961
Dados: 2021.04.30
09:36:26 -03'00'

Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código 0WW4PM81.

Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código 0WW4PM81.

Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código 0WW4PM81.

Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código 0WW4PM81.

Assinado digitalmente por CLAITON KLEY VARELA e Sebastiao Roberto Soares .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.084363/2018-80 e o código 0WW4PM81.

Assinado de forma
digital por CLAITON KLEY
VARELA:02036042961
Dados: 2021.04.30
09:35:43 -03'00'

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 576/2018
FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
FUNDAÇÃO ESTUDOS E PESQUISA SOCIOECONÔMICOS.

PROCESSO: 23080.084363/2018-80
CONTRATANTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal,
inscrita no CNPJ sob nº 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, bairro Trindade, em
Florianópolis/SC, 88040-970, doravante denominada UFSC, representada neste ato pelo Pró-Reitor
de Pesquisa, SEBASTIÃO ROBERTO SOARES, CPF nº 568.423.179-91;

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS - FEPESE, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 83.566.299/0001-73, com sede no Campus Reitor João David Ferreira
Lima, Bairro Trindade – Florianópolis/SC - 88040-900, com Registro no MEC/MCT: nº 85/2016,
Portaria conjunta MEC/MCT nº 19/2016, DATA: 04 de maio 2016, PUBLICADA NO D.O.U de: 05 de
maio de 2016, SEÇÃO 01, FLS. 85, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Presidente, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA, CPF nº 005.296.729-87, resolvem
celebrar o presente contrato.
Considerando:
Que o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014,
que regulamentam a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio, realizem convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n o 8.666, de 21 de
junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio na
gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos. Resolvem
celebrar o presente Contrato, em conformidade com legislação pertinente cabível e de acordo com as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo a prorrogação de prazo do Termo de Contrato n. 576/2018,
firmado em 16 de maio de 2019 , entre a UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicos.
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CONTRATADA:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 2 de outubro de 2021 e findará em 29 de

janeiro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O aditamento não importará aumento da contraprestação em relação à contratada, considerando os
termos originais do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia deste Contrato, bem como seus Termos Aditivos, está condicionada à publicação do
respectivo extrato no DOU (Diário Oficial da União), conforme a legislação vigente.
CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO
As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Florianópolis, .

_____________________________

MARCELINO
HIROFUMI
ITO:6538142419
1
_____________________________

SEBASTIÃO ROBERTO SOARES

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA

Pró-Reitor de Pesquisa

Presidente da Fundação

TESTEMUNHAS:
_____________________________

______________________________

CPF:

CPF:

RG:

RG:
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E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 vias, de igual teor e
conteúdo, na presença das testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA
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CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONES: (48) 3721-9320 – FAX: (48) 3721-8422
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO
1.1 Título do Projeto
Estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações e
ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) para
subsidiar o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços e da exploração de
infraestruturas de transporte ferroviário de cargas outorgadas no que concerne ao cumprimento das
normas e dos contratos de concessão.

Pesquisa
1.3 Período de execução do Projeto
Data de Início: 02/10/2021
Data de término (informar a data final do instrumento originário): 29/01/2022

1.4 Justificativa
Este Plano de Trabalho objetiva apresentar as ações, atividades e produtos pertinentes à realização
de estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações
e ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF),
conforme solicitação encaminhada pela ANTT no Ofício nº 123/2018/SUFER, de 03 de julho de 2018.
No escopo da presente proposta, direcionada à realidade brasileira, a ANTT, instituição integrante da
administração federal indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério
dos Transportes Portos e Aviação Civil (MTPA), foi criada pela Lei de Reestruturação dos Transportes
Aquaviário e Terrestre para, dentre outras ações, executar as seguintes atribuições específicas
pertinentes ao Transporte Ferroviário estabelecidas no art. 25 da Lei nº 10.233/2001:
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1.2 Classificação do projeto







Fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de
cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e
de manutenção e reposição dos ativos arrendados.
Regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação
aos interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de
passagem de trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas
partes.
Regular os procedimentos e as condições para cessão a terceiros de capacidade de tráfego
disponível na infraestrutura ferroviária explorada por concessionários.











Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e a exploração de infraestruturas de
transporte ferroviário de cargas outorgadas, assegurando o cumprimento das normas e dos
contratos de concessão.
Acompanhar e fiscalizar o uso, a conservação, a manutenção e a reposição dos bens e ativos
operacionais vinculados às outorgas de ferrovias, no âmbito das competências específicas da
ANTT para o transporte ferroviário de cargas.
Acompanhar e manter sob sua coordenação o inventário dos ativos ferroviários arrendados,
adotando os procedimentos para a incorporação ou desincorporação de bens.
Promover a regulação da prestação dos serviços e da exploração da infraestrutura de
transporte ferroviário de cargas.
Elaborar e submeter à Diretoria as propostas de reajuste e revisão de tarifas das outorgas
para a prestação de serviços e para a exploração de infraestrutura de transporte ferroviário
de cargas.
Acompanhar o desempenho econômico e financeiro no âmbito das outorgas estabelecidas,
fiscalizando as cláusulas econômico-financeiras.

A Gerência de Controle e Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da SUFER, no inciso 1º do art. 73-E,
tem definida como atividade central acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e a exploração
de infraestrutura de transporte ferroviário de cargas.
Por sua vez, a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias, no inciso 2º do art. 73-E, tem definida
como atividade central promover a regulação da prestação dos serviços e da exploração da
infraestrutura de transporte ferroviário de cargas.
A Gerência de Fiscalização Econômico-Financeira, no inciso 3º do art. 73-E, tem definida como
atividade central acompanhar e fiscalizar o desempenho econômico e financeiro do setor de
transporte ferroviário de cargas.
A compatibilidade das competências da SUFER, de suas gerências e do tema do presente Plano com
as pesquisas e atividades desenvolvidas, bem como a abrangência e importância do projeto para o
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A ANTT estabelece em seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 3.000, de 28 de janeiro
de 2009, a Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas
(SUFER), à qual estão vinculadas especialmente a Gerência de Controle e Fiscalização de
Infraestrutura e Serviços, a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias e a Gerência de
Fiscalização Econômico-Financeira. As competências da SUFER são definidas pelo art. 73-D, das quais
estão identificadas a seguir aquelas relacionadas a este Plano de Trabalho:

desenvolvimento do transporte ferroviário de cargas no País, justifica o interesse do LabTrans/UFSC
na realização deste projeto. Considera-se sua realização uma ótima oportunidade para contribuir
com o aprimoramento técnico e institucional do setor de transportes ferroviários no Brasil.
Outro aspecto relevante a ser destacado é o cunho acadêmico/científico do presente projeto, com
potencial de indução, desenvolvimento e acompanhamento de pesquisas nos níveis de graduação e
pós-graduação (mestrado e doutorado) considerando-se tema de interesse relacionado ao
transporte de cargas no modal ferroviário.
O LabTrans/UFSC tem interesse na realização desse projeto também em virtude de sua
compatibilidade com as três dimensões da educação universitária: o ensino, a pesquisa e a extensão,
além de sua abrangência e importância para o desenvolvimento do País.
1.5 Objetivo Geral
Estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações e
ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) para
subsidiar o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços e da exploração de
infraestruturas de transporte ferroviário de cargas outorgadas no que concerne ao cumprimento das
normas e dos contratos de concessão.

Nº
O1

2

Objetivo específico
Estudos, Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio ao Acompanhamento da
Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

O2

Pesquisas e Implementações de Novos Recursos para Apoio à Fiscalização da
Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

O3

Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio à Atualização da Base de Dados do
Cadastro Ferroviário Nacional;

O4

Assessoria especializada e assistência técnica.

Metas

Número
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

Meta
Informações econômico-financeiras
Metas de produção
Registro de acidentes
Declaração de rede
Relatórios gerenciais contendo resultados de fiscalização
Inclusão de objetos físicos no cadastro
Detalhamento da malha cadastrada quanto aos aspectos
de concessão
Relatórios e mapas temáticos
Assessoria técnica
Documentação do sistema de apoio
Anuário estatístico
Manutenção do sistema de apoio
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Indicador
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
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1.6 Objetivos específicos

3

Resultados esperados
Nº
R1

Resultado esperado
Relatório Gerencial 1

R2

Relatório Gerencial 2

R3

Relatório Gerencial 3

R4

Relatório Gerencial 4

R5

Relatório Gerencial 5

R6

Relatório Gerencial 6

4

Cronograma de execução
Nº
01

Encerramento administrativo e financeiro do projeto

Duração
Início
Término
Mês 34
Mês 37

Plano de Aplicação

Código

6

Item
I1

Total (R$)

Concedente

Proponente

Cronograma de desembolso

Nº parcela

7

Natureza da Despesa
Especificação

Data ou evento físico

Concedente

Valor a Desembolsar (em R$)
Contrapartida
Total

Lista de bens e serviços próprios da UFSC utilizados no projeto (Ex. equipamentos,
laboratórios, auditórios, etc.)
Bens / serviços
Instalações e equipamento do Laboratório de Transportes e Logística - LabTrans
da UFSC.
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5

Fase/Etapa

8

Outros Partícipes

Órgão/Entidade Proponente

C.N.P.J

Endereço
Cidade

UF

CEP

DDD/Telefone

Nome do Responsável

Esfera Adm
CPF

Cargo

Função

Responsabilidades do partícipe:

9

Declaração do representante legal

MARCELINO
HIROFUMI
ITO:65381424191

Pede deferimento,
_______________________________
Local e data

______________________________________
Raimundo Nonato de Oliveira Lima

10 Aprovação pelo Concedente
Aprovado
_______________________________
Local e data

______________________________________
Concedente PROPESQ
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Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto à Universidade Federal de
Santa Catarina para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação
de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos
da União, na forma deste plano de trabalho.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONES: (48) 3721-9320 – FAX: (48) 3721-8422
E-MAIL: gr@contato.ufsc.br

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 576/2018
FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA SOCIOECONOMICOS - FEPESE.

PROCESSO: 23080.084363/2018-80
CONTRATANTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal,
inscrita no CNPJ sob nº 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, bairro Trindade, em
Florianópolis/SC, 88040-970, doravante denominada UFSC, representada neste ato pelo Pró-reitor
de Pesquisa, Sebastião Roberto Soares, CPF nº 568.423.179-91;

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 83.566.299/0001-73, com sede no Campus Reitor João David Ferreira Lima, Bairro
Trindade – Florianópolis/SC - 88040-900, com Registro no MEC/MCT: Portaria conjunta MEC/MCT nº
57, DATA: 12 de maio de 2021, PUBLICADA NO D.O.U de: 14 de maio de 2021, SEÇÃO 1, FLS. 90,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Presidente, RAIMUNDO
NONATO DE OLIVEIRA LIMA, CPF nº 005.296.729-87, SIAPE nº 1155915, resolvem celebrar o
presente contrato.
Considerando:
Que o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014,
que regulamentam a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio, realizem convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio na
gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos. Resolvem
celebrar o presente Contrato, em conformidade com legislação pertinente cabível e de acordo com as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo a prorrogação de prazo do Termo de Contrato n. 576/2018,
firmado em 16 de maio de 2019, entre a UFSC e a Fundação Estudos e Pesquisas Socioeconômicos.
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CONTRATADA:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 30 de janeiro de 2022 e findará em 29 de maio

de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O aditamento não importará aumento da contraprestação em relação à contratada, considerando os
termos originais do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia deste Contrato, bem como seus Termos Aditivos, está condicionada à publicação do
respectivo extrato no DOU (Diário Oficial da União), conforme a legislação vigente.
CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO
As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Florianópolis, 28 de janeiro de 2022

MARCELINO HIROFUMI
ITO:65381424191
2022.01.28 16:12:47
-03'00'

_____________________________

_____________________________
PP/

SEBASTIÃO ROBERTO SOARES

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA

Pró-Reitor de Pesquisa

Presidente da Fundação

TESTEMUNHAS:
_____________________________

______________________________

CPF:

CPF:

RG:

RG:
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E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 vias, de igual teor e
conteúdo, na presença das testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONES: (48) 3721-9320 – FAX: (48) 3721-8422
E-MAIL: gr@contato.ufsc.br

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO
1.1 Título do Projeto
Estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações e
ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) para
subsidiar o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços e da exploração de
infraestruturas de transporte ferroviário de cargas outorgadas no que concerne ao cumprimento das
normas e dos contratos de concessão.

Pesquisa
1.3 Período de execução do Projeto
Data de Início: 30/01/2022
Data de término (informar a data final do instrumento originário): 29/05/2022

1.4 Justificativa
Este Plano de Trabalho objetiva apresentar as ações, atividades e produtos pertinentes à realização
de estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações
e ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF),
conforme solicitação encaminhada pela ANTT no Ofício nº 123/2018/SUFER, de 03 de julho de 2018.
No escopo da presente proposta, direcionada à realidade brasileira, a ANTT, instituição integrante da
administração federal indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério
dos Transportes Portos e Aviação Civil (MTPA), foi criada pela Lei de Reestruturação dos Transportes
Aquaviário e Terrestre para, dentre outras ações, executar as seguintes atribuições específicas
pertinentes ao Transporte Ferroviário estabelecidas no art. 25 da Lei nº 10.233/2001:
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1.2 Classificação do projeto







Fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de
cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e
de manutenção e reposição dos ativos arrendados.
Regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação
aos interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de
passagem de trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas
partes.
Regular os procedimentos e as condições para cessão a terceiros de capacidade de tráfego
disponível na infraestrutura ferroviária explorada por concessionários.











Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e a exploração de infraestruturas de
transporte ferroviário de cargas outorgadas, assegurando o cumprimento das normas e dos
contratos de concessão.
Acompanhar e fiscalizar o uso, a conservação, a manutenção e a reposição dos bens e ativos
operacionais vinculados às outorgas de ferrovias, no âmbito das competências específicas da
ANTT para o transporte ferroviário de cargas.
Acompanhar e manter sob sua coordenação o inventário dos ativos ferroviários arrendados,
adotando os procedimentos para a incorporação ou desincorporação de bens.
Promover a regulação da prestação dos serviços e da exploração da infraestrutura de
transporte ferroviário de cargas.
Elaborar e submeter à Diretoria as propostas de reajuste e revisão de tarifas das outorgas
para a prestação de serviços e para a exploração de infraestrutura de transporte ferroviário
de cargas.
Acompanhar o desempenho econômico e financeiro no âmbito das outorgas estabelecidas,
fiscalizando as cláusulas econômico-financeiras.

A Gerência de Controle e Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da SUFER, no inciso 1º do art. 73-E,
tem definida como atividade central acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e a exploração
de infraestrutura de transporte ferroviário de cargas.
Por sua vez, a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias, no inciso 2º do art. 73-E, tem definida
como atividade central promover a regulação da prestação dos serviços e da exploração da
infraestrutura de transporte ferroviário de cargas.
A Gerência de Fiscalização Econômico-Financeira, no inciso 3º do art. 73-E, tem definida como
atividade central acompanhar e fiscalizar o desempenho econômico e financeiro do setor de
transporte ferroviário de cargas.
A compatibilidade das competências da SUFER, de suas gerências e do tema do presente Plano com
as pesquisas e atividades desenvolvidas, bem como a abrangência e importância do projeto para o
Atualizado em 06/03/2020
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A ANTT estabelece em seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 3.000, de 28 de janeiro
de 2009, a Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas
(SUFER), à qual estão vinculadas especialmente a Gerência de Controle e Fiscalização de
Infraestrutura e Serviços, a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias e a Gerência de
Fiscalização Econômico-Financeira. As competências da SUFER são definidas pelo art. 73-D, das quais
estão identificadas a seguir aquelas relacionadas a este Plano de Trabalho:

desenvolvimento do transporte ferroviário de cargas no País, justifica o interesse do LabTrans/UFSC
na realização deste projeto. Considera-se sua realização uma ótima oportunidade para contribuir
com o aprimoramento técnico e institucional do setor de transportes ferroviários no Brasil.
Outro aspecto relevante a ser destacado é o cunho acadêmico/científico do presente projeto, com
potencial de indução, desenvolvimento e acompanhamento de pesquisas nos níveis de graduação e
pós-graduação (mestrado e doutorado) considerando-se tema de interesse relacionado ao
transporte de cargas no modal ferroviário.
O LabTrans/UFSC tem interesse na realização desse projeto também em virtude de sua
compatibilidade com as três dimensões da educação universitária: o ensino, a pesquisa e a extensão,
além de sua abrangência e importância para o desenvolvimento do País.
1.5 Objetivo Geral
Estudos, pesquisas, elaboração de metodologias e apoio ao desenvolvimento de novas aplicações e
ampliações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) para
subsidiar o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços e da exploração de
infraestruturas de transporte ferroviário de cargas outorgadas no que concerne ao cumprimento das
normas e dos contratos de concessão.

Nº
O1

2

Objetivo específico
Estudos, Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio ao Acompanhamento da
Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

O2

Pesquisas e Implementações de Novos Recursos para Apoio à Fiscalização da
Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas;

O3

Pesquisas e Desenvolvimentos para Apoio à Atualização da Base de Dados do
Cadastro Ferroviário Nacional;

O4

Assessoria especializada e assistência técnica.

Metas

Número
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

Meta
Informações econômico-financeiras
Metas de produção
Registro de acidentes
Declaração de rede
Relatórios gerenciais contendo resultados de fiscalização
Inclusão de objetos físicos no cadastro
Detalhamento da malha cadastrada quanto aos aspectos
de concessão
Relatórios e mapas temáticos
Assessoria técnica
Documentação do sistema de apoio
Anuário estatístico
Manutenção do sistema de apoio
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Indicador
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais
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1.6 Objetivos específicos

3

Resultados esperados
Nº
R1

Resultado esperado
Relatório Gerencial 1

R2

Relatório Gerencial 2

R3

Relatório Gerencial 3

R4

Relatório Gerencial 4

R5

Relatório Gerencial 5

R6

Relatório Gerencial 6

4

Cronograma de execução
Nº
01

Encerramento administrativo e financeiro do projeto

Duração
Início
Término
Mês 37
Mês 41

Plano de Aplicação

Código

6

Item
I1

Total (R$)

Concedente

Proponente

Cronograma de desembolso

Nº parcela

7

Natureza da Despesa
Especificação

Data ou evento físico

Concedente

Valor a Desembolsar (em R$)
Contrapartida
Total

Lista de bens e serviços próprios da UFSC utilizados no projeto (Ex. equipamentos,
laboratórios, auditórios, etc.)
Bens / serviços
Instalações e equipamento do Laboratório de Transportes e Logística - LabTrans
da UFSC.
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5

Fase/Etapa

8

Outros Partícipes

Órgão/Entidade Proponente

C.N.P.J

Endereço
Cidade

UF

CEP

DDD/Telefone

Nome do Responsável

Esfera Adm
CPF

Cargo

Função

Responsabilidades do partícipe:

9

Declaração do representante legal

Pede deferimento,
_______________________________
Florianópolis, 28 de janeiro de 2022

MARCELINO HIROFUMI
ITO:65381424191
2022.01.28 09:53:18 -03'00'

PP/______________________________________
Raimundo Nonato de Oliveira Lima

10 Aprovação pelo Concedente
Aprovado
_______________________________
Local e data

______________________________________
Concedente PROPESQ
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Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto à Universidade Federal de
Santa Catarina para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação
de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos
da União, na forma deste plano de trabalho.

