FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO
Fundação de Apoio à Escola de Engenharia da UFMG

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2019.
EXTRATO CONTRATAÇAO POR NOTÓRIA ESPECIALIDADE
A Fundação Christiano Ottoni, por intermédio de seu Diretor Presidente, torna pública a
contratação, realizada com fundamento no artigo 26, inciso VI, Decreto Federal
8.241/2014, – Inexigibilidade e Subsidiariamente, artigo 25 II da Lei 8.666/93. Objeto:
Contratação de autônomo de notória especialização para “Manutenção da comunicação
com e entre os integrantes da equipe de trabalho; Interlocução com a unidade gestora do
recurso financeiro; Acompanhamento, em conjunto como o outro gestor e com os
coordenadores das atividades desenvolvidas nos diferentes eixos de pesquisa e do
cumprimento de prazos; Estabelecimento de Contato com outros atores(atores externos á
equipe de trabalho contrata); Colaboração na elaboração do plano de trabalho e dos termos
de referências para contratação de professores para elaboração dos cadernos temáticos;
Colaboração na realização de seminários regionalizados da UFMG e da FUNASA com os
representantes dos municípios selecionados para pactuação do plano de trabalho e
orientação sobre a formação dos Comitês do PMSB; Treinar as equipes de campo;
Promover e acompanhar a realização de reuniões com os conteudistas para ajustes do
trabalho. Revisão e emissão de parecer da equipe da UFMG para revisão dos cadernos
temáticos; Promover acompanhar

todas as etapas para elaboração do PMSB dos

municípios, de acordo com termo de referencia elaborado pela FUNASA conforme plano
de trabalho; Promover e acompanhar a realização de reuniões e oficinas para que as
experiências no campo sejam socializadas, analisadas e criticadas, a fim de subsidiar a
construção e revisão dos cadernos temáticos”. Valor estimado do contrato R$ 60.000,00
(Sessenta mil reias). Vigência 02/01/2019 a 30/10/2019. Contratado: João Luiz Pena.
Projeto Profa. Uende Aparecida Figueiredo Gomes - DESA.
Benjamin Rodrigues de Menezes – Diretor-Presidente

Atenciosamente,

Paulo César dos Santos
Comprador da Fundação Christiano Ottoni
Fone: 31 – 3409.1914 - Fax: 31 – 3224.7867
e-mail: compras@fco.eng.ufmg.br
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