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PRIMEIRO ADITIVO DO PLANO DE TRABALHO 

Programa: Laboratório de Ensaios de Produtos – LAENP 

Natureza do projeto: Programa Laboratorial 

Dados do Coordenador (a): 
Edilvando Pereira Eufrazio 
(21) 2123-1028 
edilvando.eufrazio@int.gov.br 

Dados do Coordenador (a) 
substituto (a): 

Fábio Silva de Oliveira 
(21) 2123-1031 
fabio.oliveira@int.gov.br 

Órgão Administrador: 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica 
– FACC 

Órgão Executor: Instituto Nacional de Tecnologia – INT 

Alterações Realizadas:
  
 

Item 5 – Equipe Executora – inclusão de participantes do órgão 
executor e participantes externos; 
Item 6 – Despesas previstas: 
- Diárias e Passagens: alteração de valores; 
- Material de Consumo, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Obras e 
Instalações e Equipamento e Material Permanente Nacional: 
inclusão de itens. 
 

 

1. Descrição do programa 

Realização de projetos de avaliação da conformidade através dos ensaios em modelos de capacetes 

para ocupantes de motocicletas e similares, capacetes para ciclistas e similares, cadeirinhas para 

transporte de crianças em bicicletas, bicicletas e implantes mamários conforme as solicitações de 

clientes além da realização de desenvolvimentos de produtos junto aos fabricantes. 
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2. Objeto 

Pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados a saúde e segurança do consumidor 

pertencentes a gama de produtos objetos de certificação compulsória por autarquias competentes 

do país (INMETRO, ANVISA e outros). Além disso, o laboratório desempenhará serviços de ensaios 

dentro do escopo de acreditação CRL 0006, atestado sua competência pela Coordenação Geral de 

Acreditação do INMETRO (Cgcre/INMETRO). 

3. Atividades 

As principais atividades realizadas neste programa serão: 

 Ensaios de desenvolvimento e certificação em capacetes para condutores e passageiros de 

motocicletas e similares, capacetes para ciclistas e similares, cadeirinhas para transporte de 

crianças em bicicletas, bicicletas e implantes mamários; 

 Pesquisa e desenvolvimento de ensaios em capacetes para condutores e passageiros de 

motocicletas e similares, capacetes para ciclistas e similares, cadeirinhas para transporte de 

crianças em bicicletas, bicicletas e implantes mamários; 

 Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais para capacetes para condutores e passageiros 

de motocicletas e similares, capacetes para ciclistas e similares, cadeirinhas para transporte de 

crianças em bicicletas, bicicletas e implantes mamários; 

 Pesquisa e desenvolvimento em materiais poliméricos para diferentes aplicações, dentro da 

engenharia; 

 Pesquisa e desenvolvimento de metodologias de análises químicas para diferentes materiais e 

aplicações, dentro da engenharia. 

 

4. Período de execução 

O programa em questão terá duração de 04 (quatro) anos, com início em 01/08/2022. O presente 

Plano de Trabalho pode ser terminado a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito do 

dirigente do órgão executor ou da diretoria da FACC, preservada a conclusão dos compromissos 

irrevogáveis já assumidos pelas partes. 
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5. Equipe Executora 

A lista de participantes discriminada é inicial, podendo sofrer modificações ao longo da execução do 

programa, à exceção do(a) Coordenador(a). As mudanças devem ser comunicadas por escrito à 

FACC. 

Deverá ser mantida a proporção de 2/3 de pessoal do órgão executor e 1/3 de colaboradores 

externos. 

Participantes do órgão executor: 

1. Edilvando Pereira Eufrazio, Chefe da Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), 

Chefe substituto do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), vinculado a Coordenação de 

Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

2. Fábio Silva de Oliveira, Chefe do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), Chefe substituto 

da Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), vinculada a Coordenação de 

Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

3. Agemar de Paula Filho, Técnico do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), pertencente a 

Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), vinculada a Coordenação de 

Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

4. Russenclayton Barros Costa, Tecnologista da Divisão de Inovação Tecnológica (DINTE), vinculada 

a Coordenação de Negócios (CONEG);  

5. Márcia Carla Ribeiro de Oliveira, Chefe da Divisão da Qualidade (DIGEQ), vinculada a Coordenação 

de Tecnologia da Informação, Estratégia e Qualidade (COTIE); 

6. Arnaldo Pinheiro Costa Gaio, Chefe substituto da Qualidade (DIGEQ), vinculada a Coordenação 

de Tecnologia da Informação, Estratégia e Qualidade (COTIE); 

7. Fabrício dos Santos Dantas, Tecnologista da Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos 

(DIPRO), vinculada a Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG);  

8. Rosana Medeiros Moreira, Coordenadora da Coordenação de Engenharia de Produtos e 

Processos (COENG); 
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9. Leonardo de Farias Linhares, Bolsista do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), 

pertencente a Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), vinculada a 

Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

10. Rubem Samuel dos Santos, Bolsista do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), 

pertencente a Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), vinculada a 

Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

11. Tatiana Vianna Francisco, Bolsista do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), pertencente 

a Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), vinculada a Coordenação de 

Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

12. Valcemar de Oliveira Junior, Bolsista do Laboratório de Ensaios em Produtos (LAENP), 

pertencente a Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos (DIPRO), vinculada a 

Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

13. Tatiana Barbosa de Andrade, Bolsista da Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos 

(DIPRO), vinculada a Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

14. Vitória Maria da Silva Garcia, Bolsista da Divisão de Engenharia e Conformidade de Produtos 

(DIPRO), vinculada a Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

15. Igor Richardt Kall, vinculado a Coordenação de Negócios (CONEG); 

16. Pedro Rodrigues Pereira da Cruz, estagiário da Divisão de Engenharia e Conformidade de 

Produtos (DIPRO), vinculada a Coordenação de Engenharia de Produtos e Processos (COENG); 

Participantes externos: 

Pagamento de diárias, passagens aéreas, terrestres ou outro modal, para colaboradores externos, 

para provimento de serviços de auditoria, consultoria, capacitação, e outros, serviços estes 

importantes para a manutenção da qualidade e acreditação do laboratório. 

6. Despesas previstas 

Os recursos do programa serão utilizados essencialmente para os itens previstos abaixo. 

Vencimentos e vantagens fixas/obrigações patronais 

Clicksign ce9a7e97-1580-4d1f-b8fc-cd771d2826a3

http://www.facc10.org.br/


 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160 

CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2141-7479 

Não aplicável. 

 

Diárias 

R$ 300.000,00 (Diárias internacionais) 

Os valores das diárias internacionais são baseados no Decreto 6.576/08 e estão listadas no Anexo III “Valores 

de Diárias no Exterior” na coluna “Classe V”. 

R$ 300.000,00 (Diárias nacionais) 

Os valores das diárias nacionais devem ser iguais aos adotados pela Finep via Instrução Normativa CDFNDCT 

/MCT nº 1, de 25/06/2010 (IN CDFNDCT 01/10). 

Material de Consumo 

1. Materiais de escritório (justifica-se a aquisição destes materiais por serem indispensáveis à 

execução das atividades administrativas rotineiras do laboratório); 

2. Materiais de laboratório (justifica-se a aquisição destes materiais por serem indispensáveis à 

execução das atividades laboratoriais rotineiras do laboratório); 

3. Materiais de informática (justifica-se a aquisição destes materiais por serem indispensáveis à 

execução das atividades administrativas, laboratoriais, estruturais e de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico realizadas pelo laboratório); 

4. Materiais elétricos, eletrônicos, mecânicos, pneumáticos, de alvenaria, de tapeçaria, de 

marcenaria e refrigeração (justifica-se a aquisição destes materiais por serem indispensáveis à 

manutenção das instalações laboratoriais, mantendo integra a estrutura física do laboratório, bem 

como a reforma parcial ou total de setores que possam estar com suas instalações obsoletas, além 

de serem diretamente responsáveis pelo moderno layout do laboratório). 

5. Materiais metálicos e perfis (justifica-se a aquisição destes materiais por serem indispensáveis a 

pequenos reparos em máquinas e equipamentos do laboratório); 
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6. Materiais e equipamentos de proteção individual e coletiva (justifica-se a aquisição destes 

materiais por serem indispensáveis à saúde e segurança dos colaboradores do laboratório); 

7. Insumos médicos e de primeiros socorros (justifica-se a aquisição destes materiais por serem 

indispensáveis à prestação de primeiros socorros em caso de acidentes dos colaboradores do 

laboratório). 

8. Materiais e insumos químicos (justifica-se a aquisição destes materiais por serem indispensáveis 

à execução das atividades administrativas, laboratoriais, estruturais e de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico realizadas pelo laboratório). 

9. Materiais e equipamentos de uso individual e coletivo (justifica-se a aquisição destes materiais 

por serem indispensáveis para as viagens de campo dos colaboradores do laboratório); 

Passagens 

R$ 200.000,00 (Passagens internacionais) 

Destinadas a participação de congressos, capacitações e eventos no exterior indispensáveis às atividades do 

laboratório.  

R$ 200.000,00 (Passagens nacionais) 

Destinadas a participação de congressos, capacitações, eventos e visitas técnicas no território nacional 

indispensáveis às atividades do laboratório.  

Bolsas 

As bolsas terão como base a Norma Geral da Qualidade 131 (NGQ 131 - CRITÉRIOS E REGULAMENTO 

PARA CONCESSÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS COM A COLABORAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

DE APOIO), do Instituto Nacional de Tecnologia, como se segue: 

Pesquisa 

Tipo I - Destinada a profissional com o título de doutor há, no mínimo, 10 (dez) anos com experiência 

em sua especialidade e comprovada produtividade científica. 

Clicksign ce9a7e97-1580-4d1f-b8fc-cd771d2826a3

http://www.facc10.org.br/


 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160 

CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2141-7479 

Tipo II - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos, 07 (sete) anos de experiência 

em sua especialidade e comprovada produtividade científica. 

Tipo III - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos, 05 (cinco) anos de experiência 

em sua especialidade e comprovada produtividade científica. 

Tipo IV - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos, 03 (três) anos de experiência 

em sua especialidade e comprovada produtividade científica. 

Tipo V - Destinada a profissional de nível superior que venha a exercer atividades de pesquisa ou 

profissional de nível médio com curso técnico ou profissionalizante com, pelo menos, 05 (cinco) 

anos de experiência como assistente de pesquisa em atividades de desenvolvimento científico. 

Tipo VI - Destinada a profissional de nível médio com curso técnico ou profissionalizante com, pelo 

menos, 03 (três) anos de experiência como assistente de pesquisa em atividades de 

desenvolvimento científico. 

Tipo VII - Destinada a profissional de nível médio com curso técnico ou profissionalizante. 

Desenvolvimento Tecnológico 

Tipo I - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos, 10 (dez) anos de experiência e 

comprovada experiência em desenvolvimento tecnológico. 

Tipo II - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos 07, (sete) anos de experiência 

em sua especialidade e que venha exercer atividades de desenvolvimento tecnológico em projeto 

considerado pela Organização Apoiada como altamente relevante. 

Tipo III - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos 05, (cinco) anos de experiência 

em sua especialidade e que venha exercer atividades de desenvolvimento tecnológico em projeto 

considerado pela Organização Apoiada como altamente relevante. 
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Tipo IV - Destinada a profissional de nível superior com, pelo menos 03, (três) anos de experiência 

em sua especialidade e que venha exercer atividades de desenvolvimento tecnológico em projeto 

considerado pela Organização Apoiada como altamente relevante. 

Tipo V - Destinada a profissional de nível superior que venha exercer atividades de desenvolvimento 

tecnológico ou profissional de nível médio com curso técnico ou profissionalizante com, pelo menos, 

05 (cinco) anos de experiência nas atividades de desenvolvimento tecnológico. 

Tipo VI - Destinada a profissional de nível médio com curso técnico ou profissionalizante com, pelo 

menos, 03 (três) anos de experiência nas atividades de desenvolvimento técnico. 

Tipo VII: Destinada a profissional de nível médio com curso técnico ou profissionalizante. 

Formação em Ciência e Tecnologia 

Tipo I - Destinada a estudante de nível superior, em área científica ou técnica, que estejam cursando 

o seu último ano de Graduação e que esteja desenvolvendo seu Trabalho de Graduação em assuntos 

considerados como altamente relevantes para os projetos a cargo da Organização Apoiada. 

Tipo II - Destinada a estudante de nível superior, em área científica ou técnica, que estejam cursando 

um dos dois últimos anos de Graduação e que esteja participando de atividades consideradas como 

relevantes para os projetos a cargo da Organização Apoiada. 

Tipo III - Destinada a estudante de ensino médio em curso técnico ou profissionalizante, que estejam 

cursando o seu último ano de formação e que esteja participando de atividades relacionadas com 

os projetos da Organização Apoiada. 

Desenvolvimento em PD&I 

Tipo I - Destinada a profissional de nível superior com, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetiva 

experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e que venha exercer suas 

atividades em projetos considerados pela Organização Apoiada de inovação cientifica ou 

tecnológica. 
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Tipo II - Destinada a profissional de nível superior com, no mínimo, 03 (três) anos de efetiva 

experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e que venha exercer suas 

atividades em projetos considerados pela Organização Apoiada de inovação cientifica ou 

tecnológica. 

Tipo III - Destinada a profissional de nível superior que venha a exercer atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação em projetos considerados pela Organização Apoiada de inovação 

cientifica ou tecnológica. 

Valores Das Bolsas 

As bolsas previstas no presente Regulamento terão, como máximos, os seguintes valores mensais: 

Pesquisa 

Tipo I: R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

Tipo II: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) 

Tipo III: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) 

Tipo IV: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 

Tipo V: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

Tipo VI: R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Tipo VII: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Desenvolvimento Tecnológico 

Tipo I: R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

Tipo II: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) 

Tipo III: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) 

Tipo IV: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 

Tipo V: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

Tipo VI: R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Tipo VII: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Formação em Ciência e Tecnologia 

Tipo I: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 
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Tipo II: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Tipo III: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Desenvolvimento em P,D&I 

Tipo I: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) 

Tipo II: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 

Tipo III: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

Pessoa Física – Pagamento de autônomos 

1. Serviços de calibração de equipamentos; 

2. Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos; 

3. Serviço de instalação de unidades de refrigeração nas dependências do laboratório; 

4. Serviços de reforma e reparos de estrutura predial (civil, elétrica, mecânica, informática, 

eletrônica); 

5. Serviços de confecção de dispositivos de máquinas e equipamentos. 

6. Serviços de auditorias e avaliações técnicas laboratoriais. 

7. Serviço de conserto de mobiliário e estrutura do laboratório. 

8. Serviço de confecção de uniformes para uso diário e/ou viagens de campo e eventos. 

Pessoa Jurídica – Prestação de serviços 

1. Serviços de calibração de equipamentos; 

2. Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos; 

3. Serviço de instalação de unidades de refrigeração nas dependências do laboratório; 

4. Serviços de reforma e reparos de estrutura predial (civil, elétrica, mecânica, informática, 

eletrônica); 
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5. Serviços de confecção de dispositivos de máquinas e equipamentos; 

6. Serviços de auditorias e avaliações técnicas laboratoriais; 

7. Capacitação de colaboradores, como cursos livres, cursos de qualificação, cursos técnicos e 

profissionalizantes; 

8. Congressos, conferências, fóruns, feiras, exposições e eventos técnicos, simpósios, publicações 

técnicas e áreas afins. 

9. Serviços de conserto de mobiliário e estrutura do laboratório. 

10. Serviço de confecção de uniformes para uso diário e/ou viagens de campo e eventos. 

Obras e instalações 

1. Reforma das instalações elétricas e prediais do laboratório; 

2. Construção de anexo para recebimento de novos ensaios desenvolvidos pelo laboratório; 

3. Construção de oficina mecânica pertencente ao laboratório; 

4. Construção de nova casa de máquinas para abrigar as unidades de refrigeração e de ar 

comprimido do laboratório. 

Equipamento e material permanente 

1. Máquinas e equipamentos de ensaios mecânicos em capacetes para passageiros e ocupantes de 

motocicletas e similares; 

2. Máquinas e equipamentos de ensaios ópticos em capacetes para passageiros e ocupantes de 

motocicletas e similares; 

3. Máquinas e equipamentos para condicionamento de temperatura, umidade e ultravioleta para 

ensaios mecânicos e ópticos em capacetes para passageiros e ocupantes de motocicletas e 

similares; 
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4. Máquinas e equipamentos de ensaios mecânicos em implantes mamários; 

5. Máquinas e equipamentos de ensaios ópticos em implantes mamários; 

6. Máquinas e equipamentos para condicionamento de temperatura, umidade e ultravioleta para 

ensaios mecânicos e ópticos em implantes mamários; 

7. Máquinas e equipamentos de usinagem e confecção de peças e artigos metálicos e poliméricos; 

8. Dispositivos pneumáticos, elétricos e eletrônicos de máquinas e equipamentos para ensaios em 

capacetes para passageiros e ocupantes de motocicletas e similares; 

9. Dispositivos pneumáticos, elétricos e eletrônicos de máquinas e equipamentos para ensaios em 

implantes mamários; 

10. Equipamentos de informática (notebooks e desktops) com configurações mínimas de 8Gb de 

memória RAM, 256Gb SSD HD, Windows 10 ou superior; Tablet com configurações mínimas de 4Gb 

de memória RAM, 32Gb HD, sistema android/IOS entre outros; 

11. Mobiliário de escritório como: Armários em madeira/aço com portas e prateleiras e gaveteiros; 

Estações de trabalho em L (mesas) com gaveteiro; Mesas de reuniões em madeira/aço; Cadeiras e 

mesas, entre outros; 

12. Projetor LED FULL HD e tela retrátil para projeção; 

13. Sistema de controle de acesso com controlador biométrico; 

14. Sistema de monitoramento com câmeras; 

15. Máquinas e equipamentos para desenvolvimento de novas tecnologias químicas e 

processamento/análise de diferentes materiais. 

7. Fonte de recursos 
 

Os recursos advirão do resultado da pesquisa e desenvolvimento, prestação de serviços, eventos 
e/ou cursos. 
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Os valores serão definidos considerando o objetivo e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido 

em cada caso. Estima-se que cerca de R$ 500.000,00 possam ser arrecadados por ano. 

 

8. Remuneração da FACC 

A FACC será remunerada em 10% pela gestão administrativa e financeira deste programa. O 

percentual será aplicado sobre os recursos aportados. 

9. Ressarcimento Institucional 

Sobre todos os valores aportados na conta bancária do programa, caberá 5% (5 por cento) de 

recolhimento à União via GRU emitida pela Instituição apoiada e 10% (10 por cento) a ser creditada 

na conta do INT Institucional. 

Assinado eletronicamente por: 

Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

Ieda Maria Vieira Caminha 
Diretora 
 
Edilvando Pereira Eufrazio 
Coordenador do Projeto 
 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC 

Francisco Roberto Leonardo 
Diretor Geral 
 
Flávio Barbosa Toledo 
Diretor Administrativo-Financeiro 
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Condições gerais para a execução de Programas Laboratoriais 

Não é permitida a manutenção de programa laboratorial com saldo remanescente sem aporte de 

recursos por mais de 12 (doze) meses ou sem movimentação dos recursos por mais de 6 (seis) 

meses, sendo obrigatória a definição da Direção da Instituição Apoiada sobre a destinação do 

referido saldo. 

Caso haja o interesse de utilizar o saldo remanescente deste programa para iniciar um novo projeto, 

deverá ser preenchido um novo plano de trabalho e será aplicado sobre este valor uma nova 

remuneração para a FACC. 

A lista de participantes da equipe executora é inicial, podendo sofrer modificações ao longo da 

execução do programa. As mudanças devem ser comunicadas por escrito à FACC. 

Os pagamentos de pessoas físicas serão apenas para remuneração de serviços eventuais e não 

continuados, sendo permitidos apenas 03 pagamentos no ano para uma mesma pessoa. 

A implantação de cada bolsa ensejará a lavratura de um Termo de Concessão, a ser aprovada 

individualmente pelo dirigente máximo do órgão executor, independentemente da vinculação do 

bolsista. 

Em atendimento ao Parágrafo 1º, Art. 8º da Lei 13.243 de janeiro de 2016, ao assinar este 

documento, o dirigente do órgão executor apoiado atesta que os serviços técnicos especializados a 

serem prestados no âmbito deste programa são compatíveis com os objetivos da referida Lei, ou 

seja, compreendem atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo. 

Mediante a assinatura deste Plano de Trabalho o dirigente máximo confere ao (à) Coordenador (a) 

plenos poderes para, junto à FACC, determinar o plano de execução do programa e ações a cada 

passo, comandando dispêndios, contratações e preços por serviços, bem como apreciando e 

aprovando as prestações de contas, à exceção da implantação de bolsas que terão que ser ainda 

individualmente aprovadas pelo Diretor da Instituição Executora. 
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Este plano de trabalho pode ser terminado a qualquer tempo, através de comunicação por escrito 

do dirigente do órgão executor ou pela FACC, preservada a conclusão dos compromissos 

irrevogáveis já assumidos pelas partes. 

Qualquer mudança no plano de trabalho inicial deve ser comunicada por escrito à FACC e estará 

sujeita à lavratura de um novo plano aprovado pelas partes. 
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Assinaturas

Iêda Maria Vieira Caminha

CPF: 529.908.427-72

Assinou como parte em 16 fev 2023 às 15:30:17

Edilvando Pereira Eufrazio

CPF: 129.699.457-03

Assinou como parte em 16 fev 2023 às 15:56:05

Francisco Roberto Leonardo

CPF: 386.665.457-04

Assinou como parte em 16 fev 2023 às 19:50:19

Flávio Barbosa Toledo

CPF: 350.604.504-06

Assinou como parte em 16 fev 2023 às 15:20:33

Log

16 fev 2023, 14:17:39 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número ce9a7e97-1580-4d1f-b8fc-cd771d2826a3. Data

limite para assinatura do documento: 18 de março de 2023 (14:13). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

16 fev 2023, 14:17:48 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

ieda.caminha@int.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Iêda Maria Vieira Caminha.

16 fev 2023, 14:17:48 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

edilvando.eufrazio@int.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Edilvando Pereira Eufrazio.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 17 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.
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16 fev 2023, 14:17:48 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo  e CPF 386.665.457-04.

16 fev 2023, 14:17:48 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo e CPF 350.604.504-06.

16 fev 2023, 15:20:33 Flávio Barbosa Toledo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

flavio@facc10.org.br. CPF informado: 350.604.504-06. IP: 200.20.100.52. Componente de

assinatura versão 1.449.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 fev 2023, 15:30:18 Iêda Maria Vieira Caminha assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

ieda.caminha@int.gov.br. CPF informado: 529.908.427-72. IP: 200.20.196.226. Componente de

assinatura versão 1.449.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 fev 2023, 15:56:05 Edilvando Pereira Eufrazio assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

edilvando.eufrazio@int.gov.br. CPF informado: 129.699.457-03. IP: 200.20.196.226. Componente

de assinatura versão 1.449.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 fev 2023, 19:50:19 Francisco Roberto Leonardo  assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dirgeral@facc10.org.br. CPF informado: 386.665.457-04. IP: 177.82.128.189. Componente de

assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 fev 2023, 09:47:04 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número ce9a7e97-1580-4d1f-b8fc-cd771d2826a3.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ce9a7e97-1580-4d1f-b8fc-cd771d2826a3, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 17 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.
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