SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
GESTAO CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA CIENCIA E
TECNOLOGIA - MCT, E A ASSOCIAcAO REDE
NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, NA
FORMA ABAIXO .

A Uniao, por intermedio do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, doravante denominado
ORGAO SUPERVISOR, neste ato representado por seu titular, o Ministro de Estado SERGIO
MACIIADO REZENDE, inscrito no CPF/MF sob o n .° 027.390.467-15, e a Associagdo Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa, doravante denominada OS, neste ate representada por seu
Diretor-Geral, NELSON SIMOES DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob 6 n° 453 .347 .734-87,
com fmdamento no disposto pela Lei n° 9 .637, de 15 de maio de 1998, e tendo em vista a
qualifica9ao outorgada pelo Decreto n° 4 .077, de 9 de janeiro de 2002, resolvern firmar o
presente TERMO ADITIVO ao Contrato de GestAo assinado em 26 de marco de 2002, que sera
regido pelas clausulas e condicoes que se seguem :
CLAUSULA PRIMEIRA : DO OBJETO
0 presente TERMO ADITIVO tem por finalidade, inserir o inciso VI a Clausula Terceira
(Das Obrigagaes da OS) DO CONTRATO DE GESTAO e destinar recursos financeiros
complementares, no exercfcio de 2006, a OS para o fomento e execugdo de atividades de
pesquisas tecnol6gicas em redes e de desenvolvimento e operagdo de meios e servicos de redes
avangados .
SUBCLAUSULA UNICA - Integra o presente instrumento, independentemente de transcrigao,
o Cronograma de Desembolso dos recursos pactuados - Anexo I .

CLAUSULA SEGUNDA : DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCT repassara
a RNP-OS, no presente exercicio, recursos fmanceiros complementares no valor de R$
2.747 .650,14 (dois milhoes, setecentos e quarenta e sete mil, seiseentos e cinquenta e quatorze
centavos), sendo que :
-R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais) a conta do Programa de Trabalho "Servigos
de Comunica9ao da Rede Nacional de Ensino e pesquisa -RNP", N° 19 .126.0465 .4172.0001 ;
-R$ 747 .650,14 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e quatorze
centavos) a conta do Program de Trabalho "Acesso a Informagao Cientifica e Teenologica", N°
12.364.1375 .0487.0001
SUBCLAUSULA UNICA - Os recursos no valor de R$ 2 .000.000,00, previstos na a9do 4172
(PTRES 004753), fonte 0100, estao assegurados por meio da nota de empenho N° 2006NE2971,
de 13 de dezembro de 2006 . e os recursos da ordem de R$ 747 .650,14, previstos na a9do 0487

CAPES/MEC (PTRES 003128), estao assegurados por meio da Nota de Empenho
2006NE002974, de 13 de dezembro de 2006 .
CLAUSULA TERCEIRA :
Fica acrescido a Clausula Terceira do Contrato de Gestao o Inciso VI, a qual passa a ter a
seguinte redagao :
"CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAcOES
... .. . . .. .. ... .............. ........... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . ... ... ........................... ... . .. . .. ...
VI- As aquisigoes e contratagoes de bens e servigos comuns, a serem realizadas pela RNP com a
utilizagao de recursos oriundos do Contrato de Gestao, deverao ser efetuadas mediante
sistematica de pregao, preferencialmente na forma eletronica, de acordo corn a legislagao federal
vigente .
CLAUSULA QUARTA : DA PUBLICIDADE
0 presente instrumento sera publicado no prazo legal pelo ORGAO SUPERVISOR, em
extrato, no Diario Oficial da Uniao, e em sua integra, no sitio que mantem na internet .
CLAUSULA QUINTA : RATIFICAcAO
Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigoes estabelecidas no Contrato de Gestao
que ora se adita, compatfveis e nao alteradas pelo presente instrumento .
E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em
duas (2) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito .

Brasilia-DF, 2jde dezembro de

SERGIO
CHADO REZENDE
Ministro de Estado da Ciencia e Tecnologia

2006 .

r NELSON SIMOES DA SILVA
Diretor-Geral da Associagao Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - EXERCICIO DE 2006
VALORES EM R MIL

MES

2

AcAO 4172'

AcAo .04872

JANEIRO
FEVEREIRO
MARQO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 .000 .000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747 .650,00

TOTAL

2 .000 .000,00

747 .650,00

Agao 19 .126 .0461 .4172 .0001 - Servigos de Comunicagao da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa .
Agao 12 .364 .1375 .0487 .0001 - Acesso a Informagao Cientifica e Tecnol6gica

s

