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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente relatório, atualizado em maio de 2020, objetiva apresentar os dados do 

desempenho empresarial da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, 

durante o ano de 2019. Adicionalmente, busca-se fortalecer a razão de ser desta 

fundação; identificar os gargalos técnicos e operacionais e propor soluções 

inovadoras que melhorem continuamente seus produtos e processos; aprimorar o 

relacionamento com os seus públicos de interesse (stakeholders). 

A exemplo de anos anteriores, persegue-se a filosofia de implementar um 

Planejamento Estratégico, que permita gerenciar com mais eficiência as funções 

administrativas da fundação, através do planejamento, organização, direção e 

controle.  

A união destas funções representa, sem dúvida, um conjunto de operações 

contínuas e recorrentes necessárias para realizar uma ação integrada, servindo de 

base para nortear as demais funções administrativas, permitindo direcionar uma 

tomada de uma decisão futura com base em fatos e dados, alicerçado na legislação 

vigente e proporcionando o desenvolvimento das atividades de forma ágil, racional, 

em sintonia com as melhores práticas de gestão. O Quadro 1 resume, de maneira 

geral, as modificações provocadas pelo Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1: Modificações provocadas pelo planejamento 

FONTE: Oliveira (2007). 

Este documento, aqui denominado de Relatório de Gestão e Avaliação de Desempenho 

2019, foi estruturado conforme segue a seguinte lógica: (i) Contextualização; (ii) 

Introdução; (iii) Natureza jurídica; (iv) Objetivo; (v) Metodologia; (vi) Transparência; (vii 

Considerações finais. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A finalidade das Fundações de Apoio é proporcionar às Instituições apoiadas a 

tranquilidade na gestão administrativa e financeira de seus projetos, que deixam a cargo 

das Fundações os trâmites burocráticos dos processos, incluindo-se contratações, 

pagamentos, análise da lei para seu atendimento adequado, prestações de contas, 

cuidados financeiros, aquisições, orientações sobre a condução dos trabalhos no aspecto 

administrativo, dentre outros tantos quesitos que compõem seu trabalho e que auxiliam no 

desenvolvimento do objetivo maior de conclusão dos projetos. 

 

Deste modo, a avaliação de desempenho tem por fundamento as regras contidas na Lei 

nº 8.958/94, recentemente modificada, bem como o Decreto nº 7.423/2010, bem como os 

Decretos 8240/14 e 8241/14 e legislações que regulamentam a relação entre as 

Instituições Federais de Ensino Superior e Instituições Cientificas e Tecnológicas e suas 

respectivas Fundações de Apoio. 

 

Neste aspecto, a legislação foi pertinente ao estabelecer a necessidade da Avaliação de 

Desempenho das Fundações de Apoio, baseada em indicadores e parâmetros objetivos 

demonstrando os ganhos e eficiência obtidos na gestão de projetos realizados, como um 

dos requisitos para recredenciamento dessas instituições junto à entidade apoiada, na 

categoria de Fundação e Apoio. 

 

Para manter-se como Fundação de Apoio, deve haver uma forma de avaliação focando 

nos resultados a serem alcançados, bem como nos benefícios para a Instituição Apoiada. 

Importante ressaltar que o desenvolvimento desta avaliação vai de encontro com os 

objetivos da atual superintendência, já que proporciona uma análise das atividades a serem 

desenvolvidas, em aspectos comparativos, mostrando-se uma importante ferramenta de 

gestão. 

 

A Fundação recebeu em 2019, a exemplo dos anos anteriores, o atestado de Regularidade 

e aprovação da prestação de contas, emitido pela Promotoria de Justiça das Fundações 

da Capital, referente ao exercício de 2018. 

Além disso, a FEST tem as seguintes certificações: 
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 Certificado de Licença e Funcionamento junto à Polícia Federal sob o nº 0033623-8 

 Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado 

do Espírito Santo – CREA-ES 

 Registro no Conselho de Regional de Administração – CRA/ES 

 Certificado de Registro Cadastral do Governo Estadual – CRC 

 Cadastro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 

SIAFI 

 Certidões regularizadas/atualizadas nos órgãos federais, estaduais e municipais.  
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3. NATUREZA JURÍDICA DA FEST 

 

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, do Estado do Espírito Santo, é uma 

instituição jurídica de Direito Privado, gozando de autonomia financeira, patrimonial e 

administrativa, de interesse público e coletivo, sem fins lucrativos, com atividades dirigidas 

ao ensino, à pesquisa e transferência de conhecimento, ao desenvolvimento institucional, 

tecnológico e a proteção do meio ambiente e de apoio à Universidade Federal do Espírito 

Santo – UFES.  

 

Foi instituída no dia 16 de dezembro de 1998, estando inscrita no CNPJ/MF sob o número 

02.980.103/0001-90, sendo regida pelo seu Estatuto, por Regimento Interno e pela 

Legislação Civil que lhe for aplicável. Tem por objetivo primordial colaborar, pelos meios 

adequados e disponíveis, em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão ou de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, em conjunto com entidades públicas 

e privadas nacionais e estrangeiras, visando o desenvolvimento do estado e do país. 

 

Em cumprimento aos objetivos estatutários a FEST vem executando diversos projetos no 

âmbito da UFES, em alguns casos sem ressarcimento de qualquer das Despesas 

Operacionais Administrativas (DOA). Ademais, vale ressaltar que, adicionalmente, também 

presta serviços às entidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras, visando o 

desenvolvimento do estado e pais. 
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4. OBJETIVO 

 

O mundo vem passando por grandes e aceleradas transformações influenciadas pela 

globalização econômica, pelas redefinições geopolíticas e pelo avanço científico e 

tecnológico. Entre as consequências dessas transformações está o aumento acentuado da 

concorrência no ambiente empresarial e na forma de operar dos governos. Agilidade e 

facilidade para adaptação e implementação de estratégias tornam-se aspectos cada vez 

mais importantes.  

 

Sob essa ótica, a diretoria da FEST percebeu a importância de definir o futuro da instituição 

e planejar de forma estruturada as suas ações. A elaboração do Planejamento Estratégico 

foi vista como necessária para elencar prioridades, objetivos e melhores ações para 

conduzir a Fundação a cumprir seu propósito.  

 

Destarte, avaliar o desempenho das ações da FEST, devidamente sintonizada com os seus 

objetivos primordiais, em conjunto com as demonstrações contábeis, são instrumentos 

importantes para as projeções e visão de futuro da fundação.  

 

Importante destacar que, para atendimento aos objetivos institucionais da FEST e 

cumprimento às exigências legais contidas na legislação vigente, apresenta-se, no 

presente documento, o Relatório de Gestão e Avaliação de Desempenho 2019, como 

parte do Planejamento Estratégico Anual desta Fundação, em elaboração.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Generalidades 
 

Com a implantação da Gerência de Projetos da FEST, foi possível realizar parceria 

com a empresa Soft Tech Informática Ltda. para desenvolvimento da ferramenta 

Entreprise Resource Planning (ERP), que significa Planejamento de Recursos da 

Empresa, visando cuidar de todas operações diárias da fundação: contratos; 

projetos e orçamentos; licitação; faturamento; balanço contábil; compras; fluxo de 

caixa; apuração de impostos; administração de pessoal; inventário de estoque; 

contas à receber; protocolo; mensageria, enfim, todo o trabalho administrativo.  

 

Ressalte-se que, inicialmente, a implantação desse sistema ERP no âmbito da 

FEST está servindo como “piloto”, utilizando como pano de fundo todas as 

informações gerenciais advindas do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento –P&D, 

intitulado “Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área 

Ambiental I” - PMBA, realizado em parceria com a Fundação Renova e contando 

com a anuência da UFES, à custo zero para a FEST.  

 

É importante destacar que o principal objetivo do ERP é integrar todas as áreas da 

FEST em um único sistema de informações gerenciais, sendo capaz de: (i) 

automatizar as tarefas manuais; (ii) otimizar processos; (iii) controlar e organizar o 

trabalho de uma organização; (iv) reduzir custos; (iv) registrar as informações 

referentes a clientes, fornecedores, funcionários, produtos e serviços; compras; 

pagamentos; impostos, entre outros. 

 

No ano em referência, ressaltar que todas as certidões foram mantidas atualizadas 

e os serviços que são prestados regularmente pela FEST no gerenciamento dos 

projetos, isto é, Suprimentos, Licitações, Importações, Recursos Humanos e 

Financeiros e contábil, continuaram a ser realizados normalmente no ano de 2019. 

Foi feito adequação no procedimento interno com rotinas que eliminam e melhoram 

a gestão e as pendências nas prestações de contas parcial e final dos projetos 

gerenciados pela FEST. 
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5.2 Propostas 
 

 Em 2019, foram encaminhadas à FEST, cinquenta e quatro (54) propostas de 

projetos. Em termos monetários, as mesmas totalizaram R$ 48.487.653,65 

(quarenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e 

cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).  

 Destas, foram aprovadas vinte e oito (28), cujo montante atingiu R$ 

29.041.233,70 (vinte nove milhões, quarenta e um mil duzentos e trinta e três 

reais e setenta centavos). Os custos operacionais decorrentes, de acordo 

com a legislação, perfizeram R$ 1.408.406,97 (um milhão, quatrocentos e 

oito mil, quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos) 

 Atualmente, restam ainda vinte e cinco (25) propostas, todas em tramitação, 

totalizando o montante de R$ 19.446.419,95 (dezenove milhões, 

quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa 

e cinco centavos). Os custos operacionais inerentes são equivalentes à R$ 

866.085,60 (oitenta e seis mil, oitenta e cinco reais e seis centavos). 

 
5.2 Novos Projetos   
 

 Em 2019, a FEST recebeu vinte e oito (28) novos projetos, equivalendo ao 

montante de R$ 29.041.233,70 (vinte nove milhões, quarenta e um mil 

duzentos e trinta e três reais e setenta centavos). Os custos operacionais 

relacionados são de R$ 1.408.406,97 (um milhão, quatrocentos e oito mil, 

quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos).  

 Vale destacar que esses projetos foram elaborados atendendo ao mínimo de 

dois terços de pessoas vinculadas à UFES, incluindo docentes, servidores 

técnico administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-

doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFES. 
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5.3. Repasses  
 

 Os repasses ocorridos em 2019 atingiram a quantia de R$ 153.291.254,74 

(cento e cinquenta e três milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). 

 Por sua vez, os repasses recebidos pela FEST, em 2018, totalizaram R$ 

77.354.703,00 (setenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, 

setecentos e três reais). 

 Ao comparar a evolução dos repasses nos anos de 2019 e 2018, percebe-se 

um aumento percentual de 98,16%.  

 No quadro 1, são apresentados: (i) os dados referentes aos repasses à FEST, 

no período compreendido entre 2015 a 2019, com as respectivas evoluções 

das variações percentuais; (ii) número dos funcionários.  

 

Quadro 1. Repasses a FEST, variação percentual e número dos funcionários da FEST 

(2015 a 2019). 

Unidade: R$ 1.000,00  

AN0 2015 2016 2017 2018 2019 

REPASSES 

 

33.013,80 

 

36.701,86 

 

35.238,85 

 

77.354,70 

 

153.291,00 

VARIAÇÃO ANUAL 
(%) 

 

(-41,72) 

 

11,17 

 

(-3,98) 

 

119,51 

 

98,16 

Nº FUNC 

 

29 

 

14 

 

19 

 

49 

 

49 
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5.4 Indicadores de Gestão e Desempenho 

 

O quadro 2 mostra, de maneira resumida, o comportamento econômico (Superávit 

e Déficit) da FEST, versus o número de funcionários, no período compreendido 

entre 2014 a 2018. 

 

Quadro 2. Comportamento econômico (superávit/déficit) versus número de funcionários da 

FEST (2014 a 2018). 

Unidade: R$ 1.000,00  
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5.5 Receitas da FEST 

A evolução das receitas da FEST no período de 2014 a 2018 pode ser observada 
no quadro abaixo, expressa em R$ 1.000,00. 

  2015 2016  2017  2018  2019 

Receitas FEST  1.682,95  1.774,26 
 

1.887,49 

 

4.282,69 
6.673,07 

 

O quadro 3 exibe a evolução das receitas da FEST (Despesas Operacionais e 

Administrativas – DOA), no período 2015 a 2018,  

Quadro 3. Evolução das receitas da FEST (2015 a 2018). 

Unidade: R$ 1.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Compras, Licitações e Obras 

 

Dentre as atividades rotineiras da FEST, em 2019, foram atendidos dois mil, 

trezentos e sessenta (2.360) processos de compra, representando o montante de 

R$ 23.750.000,00 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta reais), conforme 

expresso no Quadro 4. 
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Quadro 4. Gráfico do desempenho dos Processos de Compras (2017 a 2019). 

Unidade: R$ 1.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Pessoal 

 

O quadro 5 sintetiza a quantidade de pessoal alocado em todos os projetos 

apoiados pela FEST. 

 

Quadro 5. Quantitativo de pessoas alocado nos projetos apoiados pela FEST (2019) 

Descrição Dez/2019 

Bolsistas 545 

Estagiários 61 

Efetivos 356 

Autônomos 85 

 

5.8 Recursos Financeiros – Ressarcimento e DEPE (UFES) 

 

Em decorrência da execução dos projetos apoiados pela FEST, foram repassados 

pela fundação à UFES, em 2019, recursos financeiros referentes ao Ressarcimento 

e ao DEPE à Universidade no montante de R$ 4.673.627,16 (quatro milhões, 

seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos 

(Quadro 6). 
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Quadro 6. Custos indiretos repassados pela FEST à UFES (2019) 
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5.9 Resumo dos projetos apoiados pela FEST  

a). Número total de projetos gerenciados (ano / número) 

 2016 - 216 

 2017 - 252 

 2018 - 290 

 2019 - 338 

b). Número total de projetos gerenciados (ano / valor) 

 2015 - R$ 33.446.729,07 

 2016 - R$ 75.556,528,29 

 2017 - R$ 62.930.839,45 

 2018 - R$ 150.288.305,90  

 2019 - R$ 153.291.254,74 

 

c). Principais financiadores/concedentes/contratantes (ano/instituição) 

 2015 - UFES/Petrobras/FINEP/Samarco/Vale 

 2016 - UFES/Petrobras/FINEP/Samarco/Vale 

 2017 – UFES/Petrobras/Arcelor/VALE 

 2018 - UFES/Petrobras/Arcelor/VALE/Fundação Renova 

 2019 - /Petrobras/Arcelor/VALE/Fundação Renova/Veracel 

 

d). Valor total anual auferido com rendimentos de aplicação financeira revertidos aos 
projetos (ano/instituição) 

 2014 – R$ 1.851,172,35 

 2015 – R$ 2.208.065,14. 

 2016 – R$ 2.439.555,69 

 2017 – R$ 1.732.594,00 

 2018 – R$ 1.013.454,70 

 2019 – R$ 1.727.334,70 

 

5.10 Indicador de Eficiência 
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O primeiro indicador estabelecido para estimar a eficiência da FEST como Fundação de 

Apoio da UFES foi calculado dividindo-se as despesas administrativas totais da Fundação 

pelos recursos totais de todos os projetos por ela gerenciados, expresso em percentagem 

 

Vale destacar que quanto menor o índice, maior a eficiência, gerando um indicador 

de autossuficiência econômica. Portanto, observa-se houve um decréscimo na 

eficiência em relação ao exercício de 2018, esse resultado oferece uma valiosa 

contribuição para que a FEST invista na busca de maior captação de recursos 

financeiros e também reveja e reduza seu modo de atuar em relação às despesas 

administrativas, objetivando alcançar resultados empresariais cada vez mais 

alvissareiros, em 2020. 

 

O Quadro 7 mostra a relação entre a despesa administrativa total; o resumo dos 

projetos gerenciados e o índice de eficiência (relação entre as despesas e os 

recursos gerenciados), nos anos 2018 a 20019. 

 

Quadro 7. Relação entre a despesa administrativa totais e o total de recursos gerenciados 

dos projetos nos anos de 2018 e 2019. 

 2016 2017 

 

2018 2019 

Despesas 

Administrativas 

1.774.260,00 

 

1.887.491,00 2.446.990,86 3.791.187,83 

Recursos  

gerenciados dos 

projetos 

36.701.860,00 35.238.850,00  150.288.305,90 

 

153.291.254,74 

Índice de eficiência 

(Relação 

despesas/recursos 

gerenciados) 

0,048=4,8% 0,053=5,3% 0,016 = 1,6% 0,025 = 2,5% 
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6. TRANSPARÊNCIA 

 

Com a implementação da Gerência de Projetos e a criação do Escritório de Projetos 

da FEST, firmou parceria com a empresa Soft Tech Informática Ltda. que está 

desenvolvendo a ferramenta Entreprise Resource Planning (ERP), que significa 

Planejamento de Recursos da Empresa, visando cuidar de todas operações diárias 

da Fundação: contratos; projetos e orçamentos; licitação; faturamento; balanço 

contábil; compras; fluxo de caixa; apuração de impostos; administração de pessoal; 

inventário de estoque; contas à receber; protocolo; mensageria, enfim, todo o 

trabalho administrativo.  

 

Utiliza-se, como piloto nesse ERP, o Projeto Monitoramento da Biodiversidade 

Ambiental (PMBA), realizado em parceria com a Fundação Renova, à custo zero 

para a FEST.  

 

Importante destacar que o principal objetivo do ERP é integrar todas as áreas da 

FEST em um único sistema de informações gerenciais, sendo capaz de: (i) 

automatizar as tarefas manuais; (ii) otimizar processos; (iii) controlar e organizar o 

trabalho de uma organização; (iv) reduzir custos; (iv) registrar as informações 

referentes a clientes, fornecedores, funcionários, produtos e serviços; compras; 

pagamentos; impostos, entre outros. 

 

A FEST contrata semestralmente auditoria independente com a finalidade de 

aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis e examinar se as 

mesmas, no seu conjunto, representam adequadamente a posição patrimonial e 

financeira no intuito de assegurar a melhor governança corporativa para fundação. 

 

Os trabalhos de auditoria incluem, também a avaliação das práticas contábeis 

usadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feita pela administração, bem 

como a avalição da apresentação geral das demonstrações contábeis. A 

contratação desta auditoria também proceder uma revisão dos controles internos e 

registros em geral aprimorando e levantando informações, sugestões de melhoria 
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dos processos, de forma a subsidiar a gestão da Superintendência e balizar o 

Conselho Curador das práticas adotadas. 

 

Os balanços patrimoniais e os relatórios de atividades relativos ao exercício de 

2019 foram avaliados e aprovados pelo Conselho Curador, que será homologado 

no Conselho de Administração e pela Curadoria da Fundações do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo. 

 

A FEST mantém todas as informações dos projetos no seu site de internet que é 

atualizado regulamente e encontra-se em conformidade com o disposto no Art. 4-

A da Lei nº 8.958/94, atendendo ao princípio da transparência com a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

i) Instrumento de contrato dos projetos e sua equivalente publicação no 

DOU (Art. 4-A, a); 

ii) Relatório de prestação de contas semestral indicando todos os 

valores executados, e relatório de cumprimento do objeto indicando 

as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por 

projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; (Art. 4-A, b); 

iii) Relação de pagamentos a servidores ou agentes públicos, e pessoas 

físicas e jurídicas relacionadas ao contrato (Art. 4-A, c e d); 

iv) Relatório final de prestação de contas. (Art. 4-A, e). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a exposição supra, as tabela e gráficos expositivos dos recursos 

financeiros captados em projetos sob a execução da UFES, via Contratos, Acordo 

de Cooperação/Convênio celebrados pela FEST ou com a interveniência dessa 

ratificação do significativo número de Instrumentos que são Projetos em parceria 

com a IFES apoiada, é mister, no tocante a estes especificamente, fazer um adendo 

de informações.  

 

Considerando as disposições que constam decreto 7.423, de 31 de dezembro de 

2010, que regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e as 

Resoluções do Conselho Universitário que dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 

fundações de apoio e dita às condições para registro e credenciamento das 

Fundações de Apoio, cumpre-se ressaltar que os Instrumentos Jurídicos - Acordo 

de Cooperação/Convênios e Contratos assinados ou interveniados pela FEST, 

cujos Projetos são executados pela  FEST e a UFES são efetivamente agregadores 

de valor e benéficos para a comunidade da nossa instituição. 

 

Ressalte-se que os recursos orçamentários e financeiros foram repassados na sua 

grande maioria diretamente para a FEST em quase todos os instrumentos jurídicos 

celebrados entre a UFES e esta fundação. Assim, a UFES atuou estritamente como 

interveniente científica. 

 

Da leitura dos números supracitados é possível concluir que a FEST vem se 

empenhando para criar ferramentas e mecanismos de gestão visando aprimorar as 

atividades, bem como sua relação com a Universidade 
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ANEXO 

HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS NOVOS 
Nº  OBJETO  COORD. 

EXECUTO

R 
FINANCIADOR  CENTRO 

VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 
Nº CONT/CONV  UFES 3%  UFES 10% 

Nº 

ALUNOS 

MEMBROS 

IFES(UFES) 

TOTAL 

PESSOAL 

821 

"ESTUDO, 

DESENVOLVIMENTO E 

APLICAÇÃO DE REDES 

NEURAIS PROFUNDAS 

PARA 

RECONHECIMENTO 

DE PADRÕES DE 

DEFEITOS EM 

SISTEMAS DE 

BOMBEIO 

CENTRÍFUGO 

SUBMERSO". 

ALEXANDRE 

LOUREIRO 

RODRIGUES  

UFES    PETROBRÁS   CCE   1.560.195,89  27/06/2019  25/06/2022  4,42%  
T.C. 

5900.0110189.18.9 

R$ 

46.805,88 

R$ R$ 

63.647,85 
5  3  8 

822 

"CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO" 

RENATA COUTO 

MOREIRA 
UFES  UFES  CCJE  R$ 829.110,00  26/12/2019  26/12/2020  8,46%   CT Nº 59/2018 

R$ 

28.873,30 

R$ 

82.911,00 
0  3  3 

825 

“DESENVOLVIMENTO 

DE MÉTODOS 

NUMÉRICOS NÃO 

ESTRUTURADOS PARA 

MODELAGEM 

SISMICA” 

CARLOS 

FRIEDRICH 

LOEFFLER NETO 

UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 2.506.075,63  03/06/2019  03/06/2022  4,24%  
T.C. 

5900.0109840.18.9 
75.182,27 

R$ 

200.910,80 
10  9  19 

826 
"CT INFRA 04‐2018 

UFES" 

NEYVAL COSTA 

REIS JUNIOR 
UFES  FINEP  PRPPG  R$ 560.174,00  13/02/2019  13/02/2022  2,85%   CONVENIO 0244/2018  0,00  0,00  ‐  2  2 
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Nº  OBJETO  COORD. 
EXECUTO

R 
FINANCIADOR  CENTRO 

VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS 

MEMBROS 

IFES(UFES) 

TOTAL 

PESSOAL 

827 

“XVI SIMPOSIO 

NACIONAL DE 

GEOGRAFIA URBANA 

– SIMPURB” 

CLAUDIO LUIZ 

ZANOTELLI 
UFES  UFES  CCHN  R$ 92.000,00  08/03/2019  31/07/2020  5%  

CT Nº 

15/2019 
R$ 2.760,00  R$ 9.200,00  ‐  2  2 

828 

“EVOLUÇÃO DA DTG 

EM LINHA DE 

PRODUÇÃO: 

ASPECTOS SOBRE O 

AMORTECIMENTO DE 

ESCOAMENTO E 

OTIMIZAÇÃO DE 

GEOMETRIAS – 

INFRAESTRUTURA” 

BRUNO 

VENTURINI 

LOUREIRO 

UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 1.658.945,40  03/05/2019  03/05/2022  4,17%  

T.C. 

5900.01105

79.19.9 

R$ 49.768,36  R$ 130.227,22  5  4  9 

830 

“ANÁLISE DE 

ASFALTENOS E SUAS 

SUBTRAÇÕES POR FT‐

ICR‐MS” 

VALDEMAR 

LACERDA JUNIOR 
UFES  PETROBRÁS  CCE  R$ 1.388.601,02  04/07/2019  04/07/2022 

4,42%  

 

T.C. 

5900.01108

70.19‐9 

R$ 41.659,00  R$ 56.649,0  ‐  4  4 

831 

“EVOLUÇÃO DA 

DISTRIBUIÇÃO DO 

TAMANHO DE GOTAS 

DE EMULSOES NA 

LINHA DE PRODUÇÃO 

‐ INFRAESTRUTURA” 

ROGERIO RAMOS   UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 1.221.453,91  18/07/2019  18/07/2021  2,91%  

T.C 

5900.01109

54.19.9 

0,00  0,00  ‐  1‐  1 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS 

MEMBROS 

IFES 

TOTAL 

PESSOAL 

832 

“MANUTENÇÃO 

CORRETIVA COM 

REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

DO MICROSCÓPIO 

ELETRONICO DE 

TRANSMISSÃO 

JEOLJEM1400” 

NEYVAL 

REIS COSTA 

JUNIOR 

UFES  FINEP  PRPPG  R$ 143.900,00  01/08/2019  01/08/2020  2,90%  

CONVÊNIO 

01.19.0037.

00 – 

00025/2019 

0,00  0,00  ‐  1  1 

833 

“ANALISE REOLOGICA 

DE FORMAÇÃO E 

INIBIÇÃO DE HIDRATOS 

DE GAS” 

EDSON JOSÉ 

SOARES 
UFES  PETROBRÁS   CT 

R$  

1.099.844,43 

 

30/08/2019  30/08/2021  4,35%  

T.C 

5900.01111

20.19.9 

R$ 32.995,33  R$ 35.828,12  4  5  9 

834 

“ESTUDO DO EFEITO DA 

ACIDEZ NA QUALIDADE 

DOS PETROLEOS E 

EMULSOES AGUA‐EM‐

OLEO NA ETAPA DO 

PROCESSAMENTO 

PRIMARIO” 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES   PETROBRÁS  CCE  R$ 2.793.937,39  30/08/2019  30/08/2022  4,17%   

T.C 

5900.01112

69.19.9 

R$ 83.810,00  R$ 265.432,1  4  2  7 

835 

“PROJETO DE INFRA 

ESTRUTURA 

LABORATORIAL PARA 

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO PARA 

REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO DE EMULSÕES E 

PETROLEO” 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES  PETROBRÁS  CCE  918.619,84  05/09/2019  05/09/2021  2,47%   

T.C 

5900.01112

68.19.9 

0,00  0,00  ‐  2  2 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS  MEMBROS IFES 

TOTAL 

PESSOAL 

836 

7º ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE 

POLÍTICA SOCIAL E 

14º ENCONTRO 

NACIONAL DE 

POLÍTICA SOCIAL 

PAULO 

NAKATANI 
UFES   UFES   CCJE  R$ 71.000,00  10/05/2019  10/05/2020  7,50%    CT 22/2019  R$ 2.130,00  0,00  ‐  2  2 

838 

 

“PROJETO DE 

EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA DO 

LABORATÓRIO DE 

ORÇAMENTO – 

LABOR” 

HERBERT 

BARBOSA 

CARNEIRO 

UFES  UFES   CT  R$ 1.412.214,40  28/05/2019  28/05/2021  5%    CT 26/2019 
R$ 

42.366,43 

R$ 98.855,01 

 
1  1  2 

839 

“XIII SEMINARIO 

CAPIXABA SOBRE O 

ENSINO DA ARTE: 

CAMINHOS 

CONTEMPORANEOS 

PARA A EDUCAÇÃO 

EM ARTES” 

ADRIANA 

ROSELY 

MAGRO 

UFES  UFES   CE  R$ 4.800,00  10/05/2019  10/08/2019  10%   CT – 27/2019  R$ 144,00  R$ 480,00  ‐  1  1 

840 

“EVOLUÇÃO DA 

DISTRIBUIÇÃO DO 

TAMANHO DE GOTAS 

DE EMULSÕES NA 

LINHA DE 

PRODUÇÃO” 

ROGERIO 

RAMOS 
UFES  PETROBRÁS   CT   R$ 4.218.433,49  22/08/2019  22/08/2022  4,24%  

T.C 

5900.0111619.

19.9  

R$ 

126.553,00 
R$ 338.185,77  12  5  17 

842 

“ELABORAÇÃO DE 

METODOLOGIAS 

PARA AVALIAÇÃO DE 

PARAMETROS 

OPERACIONAIS SOBRE 

O DESEMPENHO DA 

MEDIÇÃO DE VAZÃO 

DE ESCOAMENTO 

MULTIFÁSICO” 

ROGERIO 

RAMOS 
UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 4.106.109,36  13/09/2019  13/09/2021  4,17%  

T.C 

5900.0111704.

19.9 

R$ 

123.183,28 
R4 390.080,39  9  6  15 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS  MEMBROS IFES 

TOTAL 

PESSOAL 

843 

“CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

CALCULOESTRUTURAL 

E FUNDAÇÕES ‐ 

TURMA 3” 

ELCIO 

CASSIMIRO 

FERREIRA 

UFES  UFES   CT   R4 539.360,00  08/07/2019  08/07/2021  5%‐   CT 30/2019 
R$ 

16.180,80 
R$ 53.936,00  ‐  1  1 

844 

PALEOBAT‐ES: 

CALIBRAÇÃO DAS 

ZONAS 

PALEOBATIMETRICAS 

COM O 

QUATERNARIO DA 

BACIA DO ESPIRITO 

SANTO 

ALEX 

CARDOSO 

BASTOS 

UFES  PETROBRÁS  CCHN  R4 3.913.755,54  01/08/2019  01/08/2024  4,22%  

T.C 

5900.0112120.

19‐9 

R$ 

391.339,85 
R$ 41.549,67  3  1  4 

846 

AVALIAÇÃO DA 

CORROSÃO EM 

SUPORTE CONDUTOR 

METALICO DE 

ELETRODOS, INTERNO 

A TRATADOR 

ELETROSTATICO DO 

TIPO AC/DC 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES 
PETROBRÁS 

 
CCE  R$ 3.122.968,53  28/08/2019  28/08/2022  4,15% ‐  

T.C 

5900.0112399.

19.9 

R$ 

93.689,06 
R$ 295.080,90  2  5  7 

847 

AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DE 

DISPERSANTES EM 

FUNÇÃO DAS 

CARACTERISTIAS DE 

DIVERSOS TIPOS DE 

PETROLEOS ‐ 

AMBIENTAL 2 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES  PETROBRÁS  CCE  R$ 1.252.213,43  30/08/2019  30/08/2022  4,14%  

T.C 

5900.0112642.

19.9 

R$ 

37.566,40 
R$ 117.956,36  5  1  6 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS 

MEMBROS 

IFES(UFES) 

TOTAL 

PESSOAL 

848 

ESTUDO DE ASPECTO 

DE INCRUSTAÇÃO 

CARBONATICA EM 

SISTEMAS 

PRESSURIZADOS 

BRUNO 

VENTURINI 

LOUREIRO 

UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 1.974.480,24  30/08/2019  30/08/2022  4,17%   

T.C 

5900.0112574.

19.9 

R$ 

59.234,41 
R$ 186.349,95  3  3  6 

852 

PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

EM EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE 

PETROLEO E GAS 

NATURAL DE 

FORMAÇÕES 

CARBONATICAS E 

CAMPUS MADUROS ‐ 

PRGRAMA PRH‐ANP 

(GETÃO FINEP) 

OLDRICH 

JOEL 

ROMERO 

UFES 
FINEP ‐ GESTÃO 

PRH 
CT  R$ 3.692.988,00  07/10/2019  07/10/2024  3,50%   REF. 0463/19  0,00  0,00  4  3  7 

853 

INFRA‐ESTRUTURA 

PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

PARA 

DESENVOLVIMENTO 

DO PROJETO DE P&D: 

EVOLUÇÃO DA 

DISTRIBUIÇÃO DO 

TAMANHO DE GOTAS 

DE EMULSÕES NA 

LINHA DE PRODUÇÃO 

ROGERIO 

RAMOS 
UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 1.373.705,96 

 

08/10/2019 

 

08/10/2022  2,73%   

T.C 

5900.0112947.

19.9 

0,00  0,00  ‐  1  1 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS 

MEMBROS 

IFES(UFES) 

TOTAL 

PESSOAL 

854 

ESTUDO DE REDUÇÃO 

DE ARRASTO EM 

ESCOAMENTO 

MULTIFASCIO 

TURBULENTOS 

EDSON JOSÉ 

SOARES 
UFES  PETROBRÁS  CT  R$ 1.481.257,47  08/10/2019  08/10/2022  4,24% 

T.C 

5900.0113088.

19.9 

R$ 

45.191,06 
R$ 143.105,55  4  3  7 

855 

PROJETO DE INFRA 

ESTRUTURA 

LABORATORIAL PARA 

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO PARA 

REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO DE 

DISPERSANTES EM 

PETROLEO 

 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES  PETROBRÁS  CCE  R$ 245.423,59  08/10/2019  08/10/2022  2,67%   

T.C  

5900.0113053.

19.9 

 

0,00  0,00  ‐  1  1 

855 

PROJETO DE INFRA 

ESTRUTURA 

LABORATORIAL PARA 

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO PARA 

REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO DE 

DISPERSANTES EM 

PETROLEO 

 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES  PETROBRÁS  CCE  R$ 245.423,59  08/10/2019  08/10/2022  2,67%   

T.C  

5900.0113053.

19.9 

 

0,00  0,00  ‐  1  1 

856 

DESENVOLVIMENTO 

DE METODOLOGIA DE 

TRATAMENTO DE 

AMOSTRAS DE 

PETRÓLEO POR 

ULTRASSOM E 

ROTAEVAPORAÇÃO 

EUSTAQUIO 

VINICIUS 

RIBEIRO DE 

CASTRO 

UFES  PETROBRÁS  CCE  R$ 2.057.980,16  16/10/2019  16/10/2022 
4,17%   

 

T.C  

5900.0111782.

19.9 

 

R$ 

51.449,51 
R$ 205.798,01  7  4  11 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS 

MEMBROS 

IFES(UFES) 

TOTAL 

PESSOAL 

857 

ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO 

DE METODOS E 

ALGORITMOS PARA 

ANALISE DE SISTEMAS 

COMPLEXOS 

APLICADOS À 

MODELAGEM DE 

SISTEMAS 

PETROLIFEROS 

WAGNER 

NAHAS 

RIBEIRO 

UFES  PETROBRAS   CCE  R$ 3.678.464,92  16/10/2019  16/10/2022  4,17%  

T.C 

5900.0113003.

19.9 

R$ 

110.353,95 
R$ 349.454,16  14  7  21 

858 

PROJETO HÁRPIA ‐ 

NUCLEO MATA 

ATLANTICA: 

MONITORAMENTO 

DE HARPIA HARPYJA 

NA RESERVA 

NATURAL VALE E 

RESERVA BIOLÓGICA 

DE SOORETAMA 

AUREO 

BANHO DOS 

SANTOS 

UFES   VALE   CCA  R$ 966.639,00  01/12/2019  30/11/2024  5,79%   Sem Nº 
R$ 

28.999,17 

R$ 96.663,90 

 
4  11  15 

860 

APROFUNDAMENTO 

NA AVALIAÇÃO DOS 

PARAMETROS 

MEDIDOS COM O 

VAGÃO 

INSTRUMENTADO 

GUILHERME 

FABIANO M 

DOS 

SANTOS 

UFES  VALE  CT  R$ 487.048,74  01/10/2019  30/09/2022  7,65%   Sem Nº 
R$ 

14.611,45 
R$ 48.704,87  4  1  5 
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Nº  OBJETO  COORD.  EXECUTOR  FINANCIADOR  CENTRO 
VALOR  

CONTRATADO 

DATA 

ÍNICIO 

DATA 

TÉRMINO 

% 

 FEST 

Nº 

CONT/CONV 
UFES 3%  UFES 10%  Nº ALUNOS 

MEMBROS 

IFES(UFES) 

TOTAL 

PESSOAL 

861 

ATIVIDADE FISICA DO 

PROGRAMA DE 

EXTENSÃO – NUPEM 

RICHARD 

DIEGO LEITE 
UFES   UFES   CEFD  R$ 207.307,59  21/10/2019  21/10/2021  8,68%   33/2019  R$ 6.219,23 

R$ 

20.730,76 
1  1  2 

863 

AMPLIAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA 

LABORATORIAL DO 

LAMEFT PARA 

VIABILIZAR ESTUDOS DE 

INCRUSTAÇÃO 

CARBONATICA 

BRUNO 

VENTURINI 

LOUREIRO 

UFES  PETROBRAS  CT  R$ 3.192.994,22      2,73%  

T.C 

5900.0113379.

19.9 

0,00  0,00  ‐  1  1 

864 

PLANO MUNICIPAL DE 

GETÃO INTEGRADA 

RESIDUOS SOLIDOS E 

REVISÃO DO PLANO 

MUNICPAL DE AGURA 

ESGOTO ‐ PMAE 

RENATO 

SIMAN 
UFES 

P.M.CACHOEIR

O 
CT  R$ 750.000,00  04/11/2019  04/05/2021  8 %   CT 400/2019  R$ 22.500,00 

R% 

75.000,00 
5  1  6 

865 

IATLÂNTICO – ACESSO 

INTEGRADO A 

ECOSSISTEMAS 

MARINHOS NO ESPAÇO 

E TEMPO 

ÂNGELO 

FRAGA 

BERNADINO  

UFES 

UNIÃO 

EUROPEIA 

(REG. 

1290/2013) 

CCHN  R$ 587.120,00  27/112019  27/11/2023  6%   CT 1007/2019  R$17.613,60 
R$ 

58.712,00 
1  1  2 

870 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS – 

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

LUCIANA 

DIAS 

THOMAZ  

UFES  UFES   CCHN  R$ 109.407,00  09/12/2019  09/02/2022  ‐  CT 35/2019  0,00  0,00  ‐  1  1 
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FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA • FEST 
Av. Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES. 

C.N.P .J.: 02.980.103/0001-90 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019 

BALANÇO PATRIMONIAL 
31/dez/2019 31/dez/2018 

ATIVO CIRCULANTE 327 .675.361,08 184.926.436,64 

DISPONIBILIDADES 100.247.641,72 51.653.482,05 

RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 5.909.123,43 2.881.363,39 

BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO 0,00 910,18 

APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO 5.857.340,73 2.831.678,86 

POUPANÇA - SEM RESTRIÇÃO 51.782,70 48.774,35 

RECURSOS COM RESTRIÇÃO 94.338.518,29 48.772.118,66 

BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO 448.396,57 353.123,41 

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO 26.016.411,96 24. 748.556,36 

POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO 67.873.709,76 23.670.438,89 

OUTROS VALORES A REALIZAR 227.427.719,36 133.272.954, 59 

CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO 227.405.287,94 133.236.410,05 

OUTROS CREDITOS - SEM RESTRIÇÃO 22.431,42 36.544,54 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 156.569,57 161.322,07 

DEPÓSITO JUDICIAL 38.313,39 38.313,39 

IMOBILIZADO 118.256, 18 123.008,68 

VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS 196.339,46 174.689,27 

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (78.083,28) (51.680,59) 

TOTAL DO ATIVO 327 .831.930,65 185.087.758,71 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações C 

Vitóçl<t, ES, 31 de Dezembro de 2019. 
~.!-~..,.~~ 

_. , .,V :,.c,O 
' -r _ ,,, 
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FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 
Av. Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES. 

C.N.P.J.: 02.980.103/0001-90 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019 

BALANÇO PATRIMONIAL 

PASSIVO CIRCULANTE 

FORNECEDORES 

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS - SEM RESTRIÇÕES 

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS - COM RESTRIÇÕES 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

CONVÊNIOS/ CONTRATOS/ TERMO PARCERIA- DIFERIDO 

REPASSE ISS JUDICIAL - PROJETOS 

PARCELAMENTOS 

PATRIMÔNIO SOCIAL 

FUNDO PATRIMONIAL 

SUPERÁVIT'S OU DÉFICIT'S ACUMULADOS 

SUPERAVITS OU DÉFICITS ANTERIOR 

SUPERAVITS OU DÉFICITS DO PER[ODO 

TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 

31 /dez/2019 

159.311.207,18 

0,00 

404.480,16 

3.809.951 ,08 

23.301 ,96 

155.073.473,98 

161.910.695,23 

161.350.180,53 

560.514,70 

0,00 

6.610.028,24 

17.063,97 

6.592.964,27 

3.690.935,06 

2.902.029,21 

327.831.930,65 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações C ntá eis. 

Vitória, ES, 31 de Dezembro de 2019. 

31 /dez/2018 

113.637 .942,34 

36.619,08 

326.705,92 

2.117.602,69 

183.312,61 

110.973.702,04 

67.741.817,34 

67.181.302,64 

560.514,70 

0,00 

3.707.999,03 

17.063,97 

3.690.935,06 

1.839.436,68 

1.851.498,38 

185.087.758,71 

Co ador 
CRC/ES: 019.708/0-1 
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FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 
Av. Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES. 

C.N.P .J.: 02.980.103/0001-90 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

Receita de Gerenciamento de Projetos 

Outras receitas 

Receita de contratos 

DEVOLUÇÃO DE RECEITA OPERACIONAL 

Devoluções de Receita de Gerenciamento de Projetos 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Despesas com pessoal 

Serviços de terceiros 

Outras despesas administrativas 

Depreciações 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas financeiras 

Receitas financeiras 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

Impostos e taxas diversas 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 

Outras Receitas Operacionais 

Outras Despesas Operacionais 

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 

31/dez/2019 

6.742.347,75 

6.742.347,75 

0,00 

0,00 

69.267,87 

69.267,87 

6.673.079,88 

3.791.187,83 

2.829.168,82 

70.760,80 

864.855,52 

26.402,69 

(94.004,75) 

28.310,24 

122.314,99 

9.565,54 

9.565,54 

64.302,05 

2.158,26 

66.460,31 

2.902.029,21 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações C 

Vitória, ES, 31 de Dezembro de 2019. 

31 /dez/2018 

4.282.690,75 

4.265.687 ,92 

17.002,83 

0,00 

3.657,12 

3.657,12 

4.279.033,63 

2.446.990,86 

1.558.597,51 

299.105,63 

579.498,26 

9.789,46 

(25.224,96) 

42.296,16 

67.521 ,12 

4.250,74 

4.250,74 

1.518,61 

37,00 

1.555,61 

1.851 .498,38 

dor 
CRC/ES: 019.708/0-1 

Processo digital n° 23068.024181/2020-32 - Peça 2



FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA· FEST 
Av. Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES. 

C.N.P .J. : 02.980.103/0001-90 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

PATRIMÔNIO 
SUPERÁVIT'S OU SUPERÁVIT"S 

DÉFICIT'S OU DÉFICIT'S NO 
SOCIAL 

ACUMULADOS EXERCI CIO 

SALDO EM 31/12/2017: 17.063,97 1.996.855, 11 0,00 

AUMENTO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 

RESULTADO TRANSF. PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 1.771 .200,21 1.851.498,38 

AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 (77.120,26) (1.851 .498,38) 

SALDO EM 31/12/2018: 17.063,97 3.690.935,06 0,00 

AUMENTO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 

AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 

RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.902.029,21 

RESULTADO TRANSF. PATRIMÔNIO SOCIAL 2.902.029,21 (2.902.029,21) 

SALDO EM 31/12/2019: 17.063,97 6.592.964,27 0,00 

Vitória, ES, 31 de Dezembro de 2019. 

TOTAL 

2.013.919,08 

0,00 

3.622.698,59 

(1.928.618,64) 

3.707.999,03 

0,00 

0,00 

2.902.029,21 

0,00 

6.610.028,24 
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FUNDAÇÃO ESPfRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 
Av. Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES. 

C.N.P.J.: 02.980.103/0001-90 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Resultado Líquido do Exercício 

Ajuste de exercícios anteriores 

Depreciações e Amortizações 

Variação em Fornecedores 

Variação em Obrigações 

Variação de Outros Valores a Realizar 

Variação dos Estoques 

Variação no Contas a Receber 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Aquisições de Ativos Imobilizados 

Venda / Baixa de Ativos Imobilizados 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

Variação em Contratos / Projetos 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

!VARIAÇÃO LÍQUIDA AO CAIXA E EQUIVALENTES 

Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício 

Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício 

Variação líquida do caixa e equivalente de caixa 

Vitória, ES, 31 de Dezembro de 2019. 

31/dez/2019 

2.902.029,21 

0,00 

26.402,69 

(36.619,08) 

1.610.111 ,98 

(14.113,12) 

0,00 

94.168.877,89 

(89.652.839,97) 

21.650, 19 

(21.650, 19) 

138.268.649,83 

138.268.649,83 

48.594.159,67 

51.653.482,05 

31 /dez/2018 

1.851.498,38 

(157.418,43) 

11 .754,88 

11.688,43 

2.798.300,59 

(1.484.720, 11) 

0,00 

69.444.689,90 

(63.444.145,94) 

91.505,28 

(91.505,28) 

89.946.520,95 

89.946.520,95 

26.410.869,73 

25.242.612,32 

51 .653.482,05 

26.410.869,73 
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Relatório dos Auditores Independentes  
 

 

 
Aos Conselheiros e Administradores 
FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Espírito-santense de Tecnologia que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Espírito-santense de 
Tecnologia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
A administração da entidade é responsável pela apresentação na Nota 17, de determinadas 
informações requeridas pelo Ato Normativo MPES nº 003/2012. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler as informações apresentadas na citada 
Nota e, ao fazê-lo, considerar se essa informação está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Normas Contábeis adotadas no Brasil ou se 
apresenta distorção relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção 
relevante nessa Nota Explicativa, somo requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
esse respeito. 
 
Responsabilidade da administração e da governança sobre as demonstrações contábeis 
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades sem fins lucrativos (ITG 2002) e às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração e o Conselho pretendam liquidar a entidade ou cessar suas 
operações, ou que não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos nosso julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como mantemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria, apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas em evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais 
se manter em continuidade operacional. 
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as respectivas transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros assuntos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Outros assuntos 
As demonstrações contábeis referentes ao semestre findo em 31 de dezembro de 2018, cujos 
respectivos saldos são apresentados para fins de comparação, foram auditadas por outros auditores 
independentes, cujo relatório datado de 27 de abril de 2019 não conteve modificações. 

 
 

Vitória, ES, 06 de abril de 2020. 
  
 
 

 

 

C.F.A. Consultoria, Finanças 

e Auditoria Independente S/S 

CRC-ES 2.017/O-4 
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Nota 2.019          2.018          Nota 2.019          2.018          

ATIVO PASSIVO

Circulante Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 5.909.123 2.881.363 Obrigações trabalhista e fiscais 8 405.782 326.706

Créditos vinculados a contratos e projetos 5 321.765.838 182.043.606 Débitos vinculados a contratos e projetos 5 320.202.329 180.406.972

Demais ativos 400 1.468 Demais passivos 53.277 85.567

327.675.361 184.926.437 320.661.388 180.819.245

Não circulante Não circulante

Depósitos judiciais 6 38.313 38.313 Provisão para contingências 6 560.515 560.515

Imobilizado 7 118.257 123.009

156.570 161.322 Patrimônio líquido 9 6.610.028 3.707.999

327.831.931 185.087.759 327.831.931 185.087.759
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    Nota 2.019            2.018        

Receita Estatutária

Gerenciamento de contratos e projetos 6.742.348 4.265.688

Outras receitas 17.003

(-) Devolução de recursos (69.268) (3.657)

Receita operacional bruta 6.673.080 4.279.034

Despesas (receitas) operacionais

Pessoal e encargos sociais 10 (2.829.169) (1.558.598)

Administrativas e gerais 11 (945.182) (882.855)

Despesas com depreciações 7 (26.403) (9.789)

Financeiras

. Receitas 122.315 67.521

. Despesas (28.310) (42.296)

Outras despesas (líquidas) (64.302) (1.519)

(3.771.051) (2.427.536)

Superávit do exercício 2.902.029 1.851.498
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Superávit Superávit

Patrimônio de (déficit) Patrimônio (déficit) do

instituidores acumulado social exercício Total

Em 1º de janeiro de 2018 17.064 1.389.166 1.406.230 607.689 2.013.919

Ajuste de exercícios anteriores (157.418) (157.418) (157.418)

Transferência para patrimônio social 607.689 607.689 (607.689)

Superávit do exercício 1.851.498 1.851.498

Em 31 de dezembro de 2018 17.064 1.839.437 1.856.501 1.851.498 3.707.999

Transferência para patrimônio social 1.851.498 1.851.498 (1.851.498)

Superávit do exercício 2.902.029 2.902.029

Em 31 de dezembro de 2019 17.064 3.690.935 3.707.999 2.902.029 6.610.028
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2.019              2.018               

Fluxo de caixa das:

Atividades operacionais

Superávit do exercício 2.902.029 1.851.498

Ajustes para reconciliar o resultado à geração de caixa

proporcionada pelas operações:

. Depreciação e amortização 26.403 11.755

. Ajustes de exercícios anteriores (157.418)

Superávit (déficit) ajustado 2.928.432 1.705.835

Variações em ativos e passivos operacionais

. Ativos vinculados a projetos (139.722.232) (93.156.053)

. Passivos vinculados a projetos 138.107.338 90.069.337

. Demais ativos circulantes 1.067 (1.468)

. Demais passivos circulantes 1.734.805 2.126.658

. Depósitos judiciais 1.414.974

. Provisão para contingências 560.515

Caixa gerado (aplicado) nas operações 3.049.410 2.719.798

Atividades de investimento

. Aquisição de imobilizado tangível (21.650) (91.505)

Caixa aplicado nos investimentos (21.650) (91.505)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes 3.027.760 2.628.293

Caixa e equivalentes no inicio do semestre 2.881.363 253.070

Caixa e equivalentes no fim do semestre 5.909.123 2.881.363
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1. Contexto operacional 
A FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia, instituída em 18 de fevereiro de 1999, é 
uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado, possuindo sede na Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário de 
Goiabeiras, em Vitória, e são seus objetivos a pesquisa e desenvolvimento experimental em 
ciências físicas e naturais, atuando em educação e desenvolvimento da ciência e tecnologia. O 
desenvolvimento de suas atividades pode ser efetuado em âmbito nacional.  
 

Constituir-se enquanto entidade capaz de empreender iniciativas, em regime de convênios e 
contratos de parcerias, tem sido um dos objetivos estratégicos da entidade que se pretende 
firmar no sentido de captação e gerenciamento de recursos e no fomento de ações que 
minimizem as consequências geradas por condições econômicas e políticas atuais. Enquanto 
organização social com valores norteados pela transparência, ética e diálogo interno, a FEST 
desenvolve projetos por meio de programas, tanto da Universidade (MEC) quando de 
empresas e organizações da sociedade civil, proporcionando benefícios tanto no âmbito 
acadêmico quanto no do social – a coletividade em sentido amplo. 
 

Os recursos que garantem a consecução dos seus objetivos sociais são aportados por pessoas 
jurídicas, além de entidades governamentais. 
 

A fundação, portanto, encontra-se inserida em macro contexto que se sujeita a influências de 
políticas públicas relacionadas com o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico, 
assim como pelo planejamento e implantação de iniciativas socioeducativas e assistenciais por 
partes de entes da iniciativa privada, como suas contrapartidas para as comunidades em que se 
encontram inseridas. 
 

2. Base de preparação 
(a) Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis são apresentadas em observância às práticas contábeis adotadas 
no Brasil, baseadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, em particular a NBC TG 1.000(R1) – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, aplicada em conjunto com a Interpretação Técnica Geral ITG 2002 (R1) – 
Entidades sem fins lucrativos. As demonstrações contábeis foram aprovadas para divulgação 
em 26 de março de 2020. 

 

(b) Base de mensuração 
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (moeda funcional da entidade) e 
foram preparadas com base no custo histórico. 
 

(c) Estimativas contábeis 
Na elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade é necessário utilizar o melhor julgamento possível para determinar através de 
estimativas, critérios e valores para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As 
demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das 
vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos, contingências e outras 
similares. A liquidação das transações e saldos apurados pela aplicação dessas estimativas 
poderá apresentar variações em relação aos valores originalmente considerados. 
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Estimativas e premissas são revisadas periodicamente e eventuais efeitos decorrentes dessas 
revisões são reconhecidos no exercício em que a estimativa foi revisada ou em exercícios futuros 
que venham a ser afetados. 

 
(d) Continuidade operacional 

Os responsáveis pela governança corporativa da entidade avaliaram a adequação do uso da base 
de continuidade operacional, mediante a revisão da série histórica de geração de superávits, os 
indicadores operacionais relevantes, os orçamentos operacionais e as ações administrativas 
empreendidas para aprimorar a gestão de contratos e projetos, passando a atuar de forma 
proativa na busca de novos convênios e contratos com novos parceiros e com os já existentes. 

 
(e) Eventos subsequentes 

Após a data de apuração das demonstrações, a epidemia de Corona Vírus (COVID-19) que teve 
origem na China, apresentou no Brasil ocorrências de pessoas infectadas o que veio a determinar 
em 20 de Março de 2020, o reconhecimento do “status” de epidemia, com a determinação de 
medidas de distanciamento social para pessoas que apresentassem os sintomas da doença, assim 
como para determinadas pessoas que foram classificadas como “grupos de risco” em função de 
apresentarem histórico de pré-existência de ocorrências clínicas, que as tornam mais suscetíveis à 
letalidade, caso viessem a contrair a COVID-19.  
 
Especificamente em relação à FEST, os responsáveis pela Governança Corporativa tomaram as 
medidas administrativas requeridas objetivando salvaguardar a integridade física de seus 
colaboradores que, na sua maior parte, passaram a desenvolver seus trabalhos nos próprios 
domicílios ou, quando praticável, atuando em ambientes controlados (ensaios de laboratório, 
entre outros). As atividades presenciais na sede da Fundação foram reduzidas ao mínimo 
indispensável e as atividades relacionadas a pesquisas de campo foram suspensas, de comum 
acordo com as entidades e empresas parceiras.  
 
Apesar das estimativas de duração da crise epidemiológica sinalizem que deverá estender-se até 
julho de 2020, não foram recebidos pedidos formais por parte de entidades e empresas parceiras 
quanto à suspensão ou encerramento de projetos em curso e, adicionalmente, alguns parceiros 
apresentaram demandas por novos projetos, o que representa, neste momento, uma sinalização 
positiva quanto à manutenção no decorrer de 2020 dos níveis normais de atividade (após o 
necessário período requerido de afastamento social, para evitar a aceleração dos níveis de 
infecção. Concluindo, é provável que determinadas diretrizes e metas enunciadas no Plano de 
Gestão 2020 venham a requerer algum nível de ajuste ou “sintonia fina” mas, considerando o 
cenário atual, não é previsível nenhum efeito de redução relevante quanto ao nível de atividades 
(e os respectivos fluxos financeiros) planejados para a Fundação. 
 

3. Principais Políticas Contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os períodos apresentados nestas demonstrações contábeis. 
 

(a) Apuração do superávit (déficit) 
O superávit (déficit) do exercício é apurado pelo regime de competência, levando em 
consideração as seguintes particularidades:  
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(i) Receitas de administração de convênios, contratos e projetos – são reconhecidas quando 
todos os riscos e benefícios significativos inerentes ao serviço (projeto) são transferidos para 
o contratante; e  

(ii)  Resultado financeiro – para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado 
e ativos financeiros que sujeitam-se a juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada 
utilizando-se a taxa de juros efetiva (contratual), que desconta exatamente os pagamentos ou 
recebimentos futuros de caixa relativos à vida estimada do instrumento financeiro ou em 
período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo 
financeiro.  

 
Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa quanto à sua realização. 

 
(b) Instrumentos financeiros 

A entidade adotou as disposições as Seção 11 da NBC TG 1.000 para fins de reconhecimento e 
mensuração de instrumentos financeiros. Os principais ativos e passivos financeiros 
reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, ativos e passivos vinculados a 
convênios, contratos e projetos, contas a pagar a fornecedores, obrigações sociais, assim como 
trabalhistas e previdenciárias. Tais instrumentos financeiros são avaliados ao custo amortizado 
considerando, quando aplicável, a taxa efetiva de juros. Dada á natureza desses instrumentos e à 
sua realização e/ou liquidação no curto prazo, os correspondentes saldos contábeis podem ser 
considerados como próximos aos de mercado. 
 

(c) Ativos circulante e não circulante 
Um ativo é reconhecido quando se trata de recurso controlado pela entidade, decorrente de 
eventos passados e do qual se estima que resultem benefícios econômicos futuros. 
 
O saldo de caixa e equivalentes de caixa inclui dinheiro em espécie mantido em contas bancárias 
de livre movimentação e de aplicações financeiras como demonstrado na Nota 4. 
 
O ativo imobilizado é apresentado ao custo de aquisição. A depreciação é apurada pelo método 
linear e leva em consideração as vidas úteis abaixo: 
 
 

 Vida estimada 
em anos: 

 
Equipamento de informática e softwares 
Móveis e utensílios e equipamentos de escritório 
Máquinas e equipamentos 

 
5 

10 
10 

 
Os demais ativos circulantes e não circulantes, são apresentados ao valor de custo, incluindo 
quando aplicável os rendimentos proporcionais auferidos e as variações em indexadores 
contratuais, além de, quando aplicável, ajustes aos prováveis valores de realização. 

(d) Passivos circulante e não circulante 
Um passivo é reconhecido quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída 
decorrente de eventos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para a 

Processo digital n° 23068.024181/2020-32 - Peça 3



 

 
11 

sua liquidação. As provisões são registradas tendo por base as melhores estimativas da 
administração e de seus assessores legais quanto aos riscos envolvidos.  
 
Os demais passivos são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 
 
 

(e) Regime especial de tributação 
A FEST, por tratar-se de instituição sem fins lucrativos, está isenta do recolhimento dos 
impostos e contribuições federais (Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e COFINS – Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social), conforme disposto na Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com exceção 
do PIS – Programa de Integração Social, calculado à alíquota de 1% sobre a folha de pagamento 
de salários.  
 
 

(f) Demonstração dos fluxos de caixa 
A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de 
acordo com a NBC TG 1.000(R1). 
 
 

(g) Informações por segmento 
Não requerida, uma vez que as operações da entidade são exclusivamente sem fins lucrativos 
relacionadas com atividades que constituem o objeto social, qual seja, as de caráter educacional e 
de apoio e desenvolvimento da ciência e tecnologia. 
 
 
 

4. Caixa e equivalentes de caixa 

2.019 2.018

Bancos conta movimento 910

Aplicações financeiras 5.857.341 2.831.679

Caderneta de poupança 51.783 48.774

5.909.123 2.881.363

31 de dezembro

 
 
 
As aplicações financeiras sujeitam-se a remunerações consentâneas às habitualmente praticadas 
pelo mercado, em condições e prazos equivalentes. 
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5. Créditos e obrigações vinculados a contratos e projetos 
 

 
 

6. Depósitos judiciais e contingências 

2.019 2.018

Depósito judicial - INSS 38.313 38.313

ISSQN a devolver vinculado a depósitos judiciais 560.515 560.515

Em Reais

 
 

7. Imobilizado 

2.019       2.018    

Móveis e utensílios 62.849 70.296

Máquinas e equipamentos 15.260 9.104

Equipamentos de informática 40.148 43.609

118.257 123.009

Em Reais

 
Movimentação das contas durante o semestre (valores em Reais): 
 

2.019        2.018          

Créditos

Caixa e equivalentes de caixa

. Contas bancárias 448.397 353.123

. Aplicações financeiras 26.016.412 24.748.556

. Caderneta de poupança 67.873.710 23.670.439

Contas a receber 227.405.288 133.236.411

Valores a restituir 22.031 35.077

321.765.838 182.043.606

Débitos

Obrigações fiscais e sociais 3.756.674 2.068.655

Gerenciamento de projetos 155.073.474 110.973.702

Convênios/contratos/termos de parceria 161.350.181 67.181.303
Valores a pagar 22.000 183.313

320.202.329 180.406.972

31 de dezembro
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Saldo Saldo

inicial Adições Baixas final

Imobilizado tangível

Móveis e utensílios 92.453 1.980 94.433

Máquinas e equipamentos 17.511 8.611 26.122

Equipamentos de informática 64.725 11.060 75.785

174.689 21.651 196.340

Depreciação acumulada

Móveis e utensílios (22.157) (9.427) (31.584)

Máquinas e equipamentos (8.407) (2.455) (10.862)

Equipamentos de informática (21.116) (14.521) (35.637)

(51.680) (26.403) (78.083)

Movimento do semestre

 
A depreciação do exercício totalizou R$ 26.403 (2018 – R$ 11.755) e foi integralmente apropriada 
às operações da entidade, na apuração do superávit. 
 

8. Obrigações trabalhistas e fiscais 

2.019              2.018                  

Folha de pagamento a pagar 76.498 96.463

Férias a pagar 181.081 164.445

INSS a recolher sobre folha de pagamento 59.885 36.050

FGTS a recolher 10.474 11.500

IRRF sobre salários 10.430 16.409

PIS sobre folha de pagamento 1.751 1.839

Outras obrigações 65.663

405.782 326.706

Em Reais

 
9. Patrimônio líquido 

 
Representado pela dotação inicial integralizada pelos instituidores, acrescida ou reduzida, 
respectivamente, dos superávits ou déficits apurados ao término de cada exercício social. 
 
As mutações significativas verificadas nos semestres relacionam-se com a apuração de superávit 
de R$ 2.902.029 (2.018 – R$ 1.851.498). 
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10. Despesas com pessoal e encargos sociais 

2.019          2.018          

Salários e ordenados 1.145.624 664.101

Férias 270.826 128.119

13º salário 118.879 115.953

Bolsas 1.234

Horas extras 8.746

Auxílio alimentação 310.236 150.511

Plano de saúde 273.889 135.927

GRRF 6.239

INSS Patronal 444.685 215.684

FGTS 120.100 62.754

Outras despesas com pessoal 143.696 70.564

Despesas com pessoal 2.829.169 1.558.598

Em Reais

  
 

11. Despesas administrativas e gerais 

2.019 2.018

Serviços prestados por terceiros 511.211 548.461

Manutenção 105.631 155.489

Marketing 9.689 8.826

Prêmio de seguros 57.540 1.927

Agua, energia, comunicação 41.802 27.207

Internet 5.400 7.284

Materiais administrativos e de uso e consumo 18.412 15.959

Máquinas e equipamentos 10.559 4.005

Locação de bens 35.002 21.791

Fretes e correios 30.821 4.586

Conservação e limpeza 26.767 8.160

Tributárias 16.266 4.251

Viagens e estadias 25.699 17.315

Outras despesas 50.383 57.594

945.182 882.855

Em Reais

 
 
 

12. Cobertura de seguros 
A Administração da entidade contratou cobertura de seguros que objetivam cobrir os riscos 
considerados mais significativos relativamente ás operações sociais e responsabilidade contra 
terceiros. 
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13. Não remuneração dos Conselhos de Administração e Curador 
Os Conselheiros e demais associados da FEST não são remunerados, seja a que título for, sendo-
lhes expressamente vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem. 
 

14. Aplicação dos recursos 
Todos os recursos captados pela entidade são integral e exclusivamente aplicados no país, nas 
atividades relacionadas a seu objeto social e no custeio das atividades administrativas de apoio, 
em estrita conformidade com o Estatuto Social. 
 

15. Renúncia Fiscal 
A renúncia fiscal é um incentivo governamental em favor das entidades sem fins lucrativos, cujo 
objetivo seja a geração de benefícios sociais e econômicos para a sociedade na qual estão 
inseridas. Tais renúncias fiscais decorrentes da não cobrança de tributos federais, estaduais e 
municipais sobre as receitas e superávits auferidos pela entidade foram reinvestidas nas atividades 
relacionadas com o objeto social, como definido no Estatuto Social da FEST. 
 

16. Informações requeridas pelo Ato Normativo nº 003/2012 
Para o atendimento de requisitos do citado Ato Normativo, são apresentadas as informações 
abaixo, as quais não são consideradas essenciais para a adequada apresentação patrimonial e 
financeira da Fundação: 

 
a) Adimplência quanto a obrigações civis, comerciais, administrativas, tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias e outras disposições deste Ato Normativo. 
A FEST cumpre rigorosa e pontualmente suas obrigações, como referidas no tópico. Com 
relação à interpretação de certas determinações da legislação tributária, com as quais a FEST não 
concorda, os consultores jurídicos ajuizaram ações contestando importâncias cobradas pelas 
autoridades fiscais. No presente momento não é possível prever qual será o desfecho de tais 
ações. 
 

b) Fundação de utilidade pública e/ou qualificada como sociedade civil de interesse 
público ou beneficiária de isenção de imposto de renda. 
Com relação aos aspectos de “fundação de utilidade pública e/ou qualificada como organização 
da sociedade civil de interesse público” estes não se aplicam à FEST.  Na qualidade de 
Fundação, ao amparo de disposições constitucionais e, ainda, do pleno atendimento aos arts. 9, 
IV e 14 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) a FEST goza de isenção de imposto 
de renda e tem cumprido regularmente os requisitos, tais como: (i) não distribuir qualquer 
parcela de seu patrimônio e de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicar integralmente no País os 
seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; (iii) manter escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
 

c) Compatibilidade entre o orçamento e a obtenção de recursos, os aspectos econômico-
financeiros e contábeis. 
Como evidenciado nas demonstrações contábeis do semestre findo em 31 de dezembro de 
2019, a compatibilidade a que se refere o presente tópico está expressa: (i) pelo superávit 
apurado no montante de R$ 2.902.029; (ii) por apresentar superávits acumulados até dezembro 
de 2018 que somam R$ 3.690.935 e, finalmente, por apresentar contínuo incremento de seu 
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caixa e equivalentes de caixa, cujo saldo ao final do semestre era de R$ 5.909.123. Tais saldos 
evidenciam a suficiência de recursos obtidos face às necessidades de aplicação nas atividades 
contempladas pelo objeto social – atividades de ensino e desenvolvimento tecnológico – 
executadas mediante a gestão de contratos e projetos de entidades e empresas para as quais a 
FEST executa o gerenciamento e execução. Da mesma forma, os aspectos econômicos e 
financeiros encontram-se expressos nas demonstrações contábeis e respectivas Notas 
Explicativas. 
 

d) Pertinência das remunerações pagas pela fundação. 
As remunerações pagas pela FEST a seus empregados seguem rigorosamente as convenções 
coletivas de trabalho firmadas com o respectivo Sindicato de Classe. 
 

e) Emprego, pela fundação, de sua atividade, seu patrimônio e seus recursos nos fins para 
os quais foi instituída. 

A FEST desde a sua constituição em 18 de fevereiro de 1999 aplica seu patrimônio integralmente 
nas atividades e finalidades para as quais foi constituída, tendo nesse período gerenciado e 
executado centenas de contratos e projetos, contribuindo tanto para o ambiente acadêmico 
quanto para a sociedade em geral – pelo gerenciamento e execução de contratos e projetos de 
empresas da iniciativa privada que a escolheram para operacionalizar ações socioeducativas, 
assistenciais e de cumprimento de termos de adequação de conduta, com isso concedendo 
contrapartida às comunidades nas quais se encontram inseridas. Como devidamente evidenciado 
nas demonstrações contábeis, em particular as demonstrações do superávit e do fluxo de caixa, 
seu patrimônio e recursos são aplicados exclusivamente nas atividades para as quais foi instituída. 
 

 
*  *  *  *  * 
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CONVOCAÇÃO 001 /2020 

Vitória/ES, 16 de abril de 2020 

Aos Senhores e Senhora, 
Membros do Conselho Curador da Fundação FEST 

Sr. Herbert Barbosa Carneiro - Titular 
Sra. Rosa Maria Trevas Azevedo - Titular 
Sr. Benízio Lázaro - Titular 
Sr. Sante Dassiê - Suplente 

Assunto: Convocação da 1ª Reunião Ordinária 

Em conformidade com o Estatuto Social da Fundação Espírito-santense de 
Tecnologia - FEST convocamos os senhores e senhora membros titulares e suplente 
do Conselho Curador, para participar da 1ª Reunião Ordinária de 2020, que será 
realizada no próximo dia 23 de abril do corrente ano, quinta-feira, às 10h (dez 
horas), na sala de reunião da Fundação, com a seguinte ordem do dia: 

1. Eleição do Presidente, conforme Parágrafo Único do artigo 34°; 
2. Posse de novo conselheiro, se houver; 
3. Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
4. Aprovação do Relatório de Auditoria Independente relativo ao balanço 

finalizado em 31 de dezembro de 2019; 
5. Assuntos gerais. 

Atenciosamente, 

Fundação Espírito-santense de Tecnologia 
Av. Fernando Ferrari, 845 -Campus Universitário. Goiabeiras - Vitória - ES ICEP: 29075-0101 CNPJ:02.980.103/0001 -90 
(27) 3345-7555 I (27) 3335-2181 I (27) 3335-2182 lwww.fest.org.br I contato@fest.org.br 

1 • 
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Fundação Espirito-sa ntense de Tecnologia 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA 
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, DO ANO DE 2020, 
REALIZADA ÀS 1 OH DO DIA 23 DE ABRIL DE 2020, NA SALA DE REUNIÕES D 
FEST. 

Presentes: 
Conselheira: 
Conselheiro: 
Superintendente: 
Presidente C. Administração 
Gerente Adm. Financeira: 
Gerente de Projetos 
Diretor do C. Tecnológico 
Contador: 
Contador: 

Ausência Justificada: 
Conselheiro: 
Conselheiro: 

Rosa Maria Trevas Azevedo (titular) 1 
Herbert Barbosa Carneiro (titular) 
Armando Biondo Filho 
Patrício José Moreira Pires 
Sandra Mirian Silva das Chagas 
Patrícia Bourguignon Soares 
Geraldo Rossoni Sisquini 
Manassés dos S. Batista Junior 
Mike dos Santos Batista 

Benizio Lázaro (Titular) 
Sante Dossiê (suplente) 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Fundação 
Espírito-santense de Tecnologia - FEST, situada na Av. Fernando Ferrari , 845, Campus 
Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CEP: 29.075-010; realizou-se a primeira reunião 
ordinária do Conselho Curador. Dando preliminarmente início a reunião, o 
Superintendente Senhor Armando Biondo Filho, deu as boas-vindas a todos presentes 
e passou a Presidência para a condução dos trabalhos ao Prof. Herbert Carneiro 
membro do Conselho Curador, que convidou a mim, Sandra Mirian Silva das Chagas, 
para secretariar a reunião. Composta a mesa com todos participantes, em cumprimento 
ao Estatuto Social , o Senhor Presidente solicitou a apuração do quórum, quando fo i 
informado as presenças de dois membros, sendo dois titulares conforme lista de 
presença em anexo, confirmando quórum regulamentar para a realização da reunião, 
conforme ofício de convocação enviado a todos membros titulares e suplentes do e 
Conselho na data de dezesseis de abril de dois mil e vinte, com todos os itens de pauta 
a serem deliberados, que são: Item 1 - Eleição do Presidente, conforme Parágrafo Único 
do artigo 34° do Estatuo Social da FEST; Item 2 - Posse de novo conselheiro; Item 3 -
Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019; Item 4 - Aprovação do 
Relatório de Auditoria Independente relativo ao balanço finalizado em 31 de dezembro 
de 2019 e Item 5 - Assuntos Gerais. O Senhor Presidente fez então a leitura do ofício 
de convocação e solicitou a inversão da pauta, iniciando pelo Item 3 - Na sequencia o 
Senhor Presidente passou a palavra aos Contadores da Precisão Contábil que presta 
serviço contábil para a Fundação, o Sr. Manassés dos Santos Batista Junior e Sr. Mike 
dos Santos Batista, que fizeram a apresentação do Balanço Patrimonial , bem como as 
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, encerrado em trinta e um de dezembro 
de dois mil e dezenove, fazendo todas as explicações e anál ises dos números 
contabilizados. Com a finalização da apresentação e dos debates, e com a manifestação 
de todos os conselheiros quanto ao entendimento, o Senhor Presidente submeteu em 
votação a Aprovação do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, o que foi aprovado por unanimidade. Item 4 - Na 
sequência da reunião, o Senhor Presidente submeteu em discussão e análise o 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Auditadas 

Fundação Espírito-santense de Tecnologia 
Av. Fernando Ferrari, 845 -Campus Universitário. Goiabeiras · Vitória · ES I CEP: 29075-0101 CNPJ:02.980.103/0001-90 
(27) 3345-75551 (27) 3335-2181 I (27) 3335-2182 I www.fest.org.brl contato@fest .org.br • • ••• 

Processo digital n° 23068.024181/2020-32 - Peça 4



mm1.-.-5---:m====== == • ....... _ - - -·······- - -·······- - -Fundação Espirito -sa nten se de Tecnol og ia 

. ,.,,\\\ 
\\01\f \)~'.: 

U1\1Y0) ' ,,\? ··: :.i 
\\l\Y\ ·ll· .- r? • '' · 

~ 
t-1 

\
· .• (\l\ ,\,.s·.'-~J 

1 \" \\\- e; ~ ,. (,,::t~· 
•""lf(' . 

do exercício findo de 2019. Após amplo debate e com esclarecimentos a todos ps 
conselheiros sobre o entendimento do Relatório dos Auditores Independentes setice' as 
Demonstrações Contábeis Auditadas do exercício findo 2019, sendo aprovado por 
unanimidade. Item 1 - Atendendo ao Parágrafo Único do artigo 34° do Estatuto Social 
da Fundação, o Senhor Presidente esclareceu que o Conselho Curador será presidido 
por um dos seus membros, escolhido por seus pares na primeira reunião de cada 
exercício e, que desta forma seria necessário proceder conforme determinação. Dando 
sequência o Senhor Herbert Barbosa Carneiro deixou livre o cargo de presidente e 
solicitou manifestação dos conselheiros presentes quanto ao interesse em se candidatar 
para o cargo de Presidente do Conselho de Curador, nesse momento a Conselheira 
Rosa Maria Trevas Azevedo, manifestou seu interesse em assumir o cargo de 
Presidente do Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, 
sendo eleita por unanimidade. Na ocasião foi dado posse a Conselheira Rosa Maria 
Trevas Azevedo, de acordo com o que dispõe o Decreto Nº 7.423/2010, que 
regulamenta a Lei Nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, cuja exercício será em 01 de 
maio de 2020 até 30 de abril 2021. Item 2 - Posse de Novos Conselheiros -
Considerando a aprovação do representante da UFES, pelo Magnifico Reitor, como 
membro Titular desse Conselho para o mandato de 01 de maio de 2020 até 30 de abril 
de 2024, foi aprovado a indicação do professor Herbert Barbosa Carneiro, brasileiro, 
casado, bacharel em administração, Direito e Economia, portador da CI: 158067 
SSP/ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física, sob o número 343.260.657-
53 e matricula SIAPE 270049, residente e domiciliado nesta Capital. Item 5 - Em 
Assuntos Gerais, os conselheiros Herbert Barbosa Carneiro e Rosa Maria Azevedo, 
sugeriram a Superintendência Executiva a readequação do Plano de Ação para 2020, 
devido a Covid-19. Também acatando a sugestão do Auditor Independente da 
possibilidade de apresentação dos Balancetes e Relatórios Trimestrais. Finalizado a 
pauta não tendo nada mais a deliberar o Senhor Presidente agradeceu as presenças 
de todos membros participantes e deu por encerrada a reunião, determinando que eu 
Sandra Mirian Silva das Chagas que secretariei a reunião, lavrasse a presente ata que 
segue assinada por mim e pelo e conselheiros e superintendente. 

~ Vitória (ES), 23 de abril de /2020. 

ç ,:_\ ,~ 
i 

ra ,an ~ hagas 
te Administrativa-Financeira 

,. 

Eduardo Volney Amorim -Tabelião e-mail ca rtorioamorlm@cartorioamo1 1m com br ~ 
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PARECER 

Este Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, após análise dos 

documentos elaborados e apresentados pela Precisão Contábil Ltda, intitulado FEST -

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 31/12/2019, acompanhado do respectivo parecer 

da C.F.A Consultoria, Finanças e Auditoria Independente SIS., em reunião neste dia 23/04/2020, 

resolveu aprová-los à unanimidade. 

Vitória, ES 23 de abril de 2020 

~ {Yb~ <í'~01J11) ~ie\:>~ 
Rosa Maria Trevas Azevedo 

Tecnologia FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia 

Conselheira Titular 
Conselho Curador 
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FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 

Primeira Reunião Ordinária no ano de 2020 - Conselho Curador 
23/04/2020 - 10h (dez) horas 

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO 

• 

NOME "\ (\ ~,SINA JURA \ 

1 
HE RB E RT BARBOSA CARNEIRO 

2 
ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 

V 

3 
ARMANDO BIONDO FILHO 

4 
SANDRA MIRIAN SILVA DAS CHAGAS 

5 / 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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TERMO DE POSSE QUE ASSINA 

SR. HERBERT BARBOSA CARNEIRO 

Aos vinte três dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte, na sala de 

reuniões da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, situada à Av. 

Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado 

do Espírito Santo, foi reconduzido como Conselheiro Titular do Conselho 

Curador da FEST, representando a Universidade Federal do Espirita Santo -

UFES, para quadriênio de 01/05/2020 a 30/04/2024, o Sr. HERBERT BARBOSA 
CARNEIRO , brasileiro, casado, Bacharel em Administração, Direito e 

Economia, portador da carteira de identidade nº 158067 SSP /ES, inscrito no 

CPF/MF sob nº 343.260.657-53, residente e domiciliado nesta cidade de 

Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as 

formalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, 
eu Sandra Mirian Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente termo que 

subscrevo e que também vai assinado pelo empossado. 

Vitória-ES, 23 de abril de 2020 
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TERMO DE POSSE QUE ASSINA 

Sr. Rosa Maria Trevas Azevedo 

Aos 23 dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da 

Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, situada na Avenida Fernando 

Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito 

Santo, foi eleita como Presidente do Conselho Curador, em reunião nesta data, no 

Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, eleita 

pelos instituidores com mandato de 01/05/2020 a 30/04/2021. A Sra. Rosa Maria 
Trevas Azevedo, brasileira, casada, portador da carteira de identidade nº 497.058 

SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 737.693.637-87, residente e domiciliado nesta 

capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades 

legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Sandra Mirian 

Silva das Chagas, secretária, lavrei o presente termo que subscrevo, e que vai 

assinado também pelo empossado. 

Vitória - ES, 23 de abril de 2020 

v __ °' ~ \""~D<) V\U:'.,t)~ 
~ a Maria Trevas Azevedo 
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28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA 

Curadoria de Fundações 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA DA FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE 
DE TECNOLOGIA 

Na Primeira Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de Abril de 2020, às 10:00 
horas, os Membros do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de 
Tecnologia, reuniram-se, para apreciação e deliberação da pauta abaixo 
encaminhada: 

1- Eleição do Presidente conforme Parágrafo Único do artigo 34 , do 
Estatuto Social da FEST; 

2- Posse do Novo Conselheiro, se houver; 
3- Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
4- Aprovação do Relatório de Auditoria Independente relativo ao Balanço 

finalizado em 31 de dezembro de 2019; 
5- Assuntos gerais. 

Considerando que foram observadas as formalidades legais, HOMOLOGO tal 
pretensão e determino o seu registro no cartório competente, ficando uma cópia 
da ata nesta Curadoria para controle deste órgão, seguindo as demais vias de 
registro, devidamente rubricadas e carimbadas por este Representante do 
Ministério Público. No prazo de trinta dias a fundação deverá comprovar 
que efetivou junto ao cartório o devido re2istro. 

ARLIND 

RUA RAULINO GONÇALVES, 200, ENSEADA DO SUÀ, VITÓRIA-ES, CEP:29050-405, FONE: 27-
3145-5000 
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Convocação 01/2020 

Vitória, 28 de abril de 2020 

Prezado (a) Conselheiro (a) 

Vimos pelo presente convocar Vossa Senhoria a participar da Primeira Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração da FEST do ano de 2020, a ser realizada no dia 06/05/2020 
(quarta-feira) às 10h e 30min, na sala de reuniões da FEST. 

PAUTA: 

1. Homologação do Balanço encerrado em 31/12/2019; 

2. Análise e Aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis 

findas em 31/12/2019; 

3. Homologação do Parecer da Auditoria Independente; 

4. Homologação de Novos Projetos 

5. Homologação da readequação do Plano de Gestão e Proposta Orçamentária para 2020; 

6. Homologação do Relatório de Gestão e Avaliação de Desempenho/2019 

7. Assuntos Gerais; 

a. Posicionamento sobre os impactos do Covid-19 sobre os projetos apoiados pela 
FEST; 

b. Apresentação de proposta do ERP na FEST 

Solicitamos a gentileza de confirmar presença através do e-mail sandra.mirian@fest.org.br 
para que possamos analisar o quórum necessário para realização da reunião. 

Contamos com a presença de todos! 

~

ciosamente, 

-~ Q_ ,', 
Pa ic" o J é J;ei}a Pires 
Presiden o Conselho de Administração 

Será enviado por e-mail junto com a Convocação que a reunião será por vídeo conferencia link 
abaixo. 

Entrar na reunião Zoom 
https:/ /us02web.zoom. us/j /84979995689 

ID da reunião : 849 7999 5689 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, DO ANO DE 
2020, REALIZADA ÀS 1 Oh DO DIA 06 DE MAIO DE 2020, NO AUDITÓRIO DO 
NÚCLEO DE COMPETÊNCIA DE QUÍMICA DO PETRÓLEO-LABPETRO DA 
UFES. 

Presentes: 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheira 
Conselheiro 

Presidente Cons. Curador 
Membro Cons. Curador 
Superintendente 
Gerente Adm. Financeira 
Gerente de Projetos 
Contador 
Jurídico 

Ausências Justificadas: 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 

Geraldo Rossoni Sisquini - Titular 
Fabio de Assis Ressei Pereira - Titular 
Bruno Venturini Loureiro - Suplente 
Patrício Jose Moreira Pires - Titular 
Luciano Raizer Moura - Suplente 
Márcio Coelho de Mattos - Titular 
José Roberto Rangel de Almeida - Suplente 
Maxsuel Marcos Rocha Pereira - Titular 
Marcelo Eduardo Vieira Segatto - Suplente 
Matheus Simões de Freitas - Titular t 
Juliana dos Santos Costa Denarde - Suplent 
Luiz Alberto Souza Carvalho - Titular 

Rosa Maria Trevas Azevedo - Convidado 
Herbert Barbosa Carneiro - Convidado 
Armando Biando Filho 
Sandra Mirian Silva das Chagas 
Patrícia Bourguignon Soares - Convidado 

Manassés dos Santos Batista Junior-Convidado 
Lucas Carvalho Camatta Rangel - Convidado 

Victor Murad Filho - Titular (sem suplente) 
Franco Machado - Suplente 
Fausto Frizzera Borges - Suplente 
Alessandro Mattedi - Suplente 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte (06/05/2020), às 10h30m.i ·, 
realizou-se no auditório do Núcleo de Competência de Química do Petróleo -
LABPETRO da UFES, situada no Campus Universitário da Universidade Federal 
do Espírito Santo - UFES, com endereço na Avenida Fernando Ferrari, 845, 
Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29075-01 O, a primeira reunião de 2020 do 
Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia T" 

FEST, registrar que a mudança do local da reunião, diferente da convocação, 
obedeceu as diretrizes do Protocolo de Segurança do Covid-19, inclusive 
considerando o Plano de Contingencia Nacional para Infecção Humana- Covid-
19 do Ministério da Saúde. Dando sequência, enhor Presidente Geraldo n 
Rossoni Sisquini convidou a mim, Sandra Min Silva das Chaga .. paraM 

~ . JG 
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secretariar a reunião. Composta a mesa com todos participantes, em 
cumprimento do Estatuto Social da Fundação, o Senhor Presidente solicitou a 
apuração do quórum, quando foi informado que tinha quórum para que a reunião 
fosse realizada, conforme a lista de presença assinada pelos presentes que 
seguirá em anexo à ata. Dando início à reunião o Senhor Presidente, deu as 
boas-vindas a todos os presentes e justificando as ausências dos conselheiros 
que não puderam comparecer. Na sequência, o Senhor Presidente fez a leitura 
dos itens de pauta conforme oficio de convocação enviado a todos os membros 
titulares e suplentes, na data de 28 de abril de 2020, cujos itens de pauta são: 
Item 1 - Homologação do Balanço encerrado em 31/12/2019; Item 2 - Análise e 
aprovação do parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações contábeis, 
findas em 31/12/2019; Item 3 - Homologação do Parecer da Auditoria 
Independente; Item 4 - Homologação de Novos projetos; Item 5 - Homologação 
da readequação do Plano de Gestão e Proposta Orçamentária para 2020; Item 
6 - Homologação do Relatório de Gestão e Avaliação de Desempenho/2019; 
lltem 7 - Assuntos Gerais: a) Posicionamento sobre os impactos do COvid-19 
sobre os projetos apoiados pela FEST; b) Apresentação de proposta do ERP na 
FEST. Deliberações: Dando sequência a realização da reunião, o Senhor \ 
Presidente iniciou os debates na sequência dos itens conforme oficio de . 'vr 
convocação, colocando em discussão o Item 1- Homologação do Balanço ~~-

encerrado em 31/12/2019, convidando o contador Sr. Manassés dos Santos ' 
Batista Junior para fazer a apresentação do Balanço e ao mesmo tempo, que · 
fizesse esclarecimento de todas as dúvidas que algum conselheiro tivesse. 

/ 

Desta forma, o contador fez a apresentação de forma bem clara e objetiva e ao . ·~ 
final o Senhor Presidente promoveu uma discussão entre todos os presentes. J , " 
Após esgotadas todas as discussões, com a manifestação de todos os J ~ 
conselheiros quanto ao entendimento e não tendo nenhuma dúvida, o Senhor / . \ ' 
Presidente colocou em votação a homologação do Balanço, que foi aprovado 
por maioria absoluta dos presentes. Na ocasião o Conselheiro Mareio Coelho de 
Mattos se absteve de votar. Dando sequência, passou então para a discussão 
do Item 2 - Análise e aprovação do parecer do Conselho Curador sobre as ~ 
Demonstrações contábeis, findas em 31/12/2019 , nesse momento foi informado . ,.

1 
ÍJ__..,J 

a todos que os membros do Conselho Curador já tinham realizado sua reunião ~ 
de análise e aprovação do Balanço no dia 23/04/2020, e que por unanimidade 
tinham aprovado e validado através do parecer, e que o mesmo seria lido para t, 
conhecimento de todos os presentes. Na sequência foi feito a leitura do parecer, v 
que no final os membros do Conselho Curador fazem sua manifestação de '~ · 
aprovação, com o texto, que "declara aprovada por unanimidade as · 
Demonstrações Contábeis findas em 31/12/2019, da Fundação FEST". Após 
todas discussões sobre o Parecer do Conselho Curador e não havendo nenhuma 
dúvida, o Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado por maioria 
absoluta dos presentes. Na ocasião o Conselheiro Mareio Coelho de Mattos se 
absteve de votar. Dando sequência, passou então à discussão do Item 3 -
Analisar e aprovar o Parecer da Auditoria Independente, quando o Senhor 
Presidente informou que a Auditoria foi realizada pela C.F.A Consultoria, 
Finanças e Auditoria Independente S/S, quando então promoveu uma ampla 
discussão do relatório dos Auditores Independentes sobre as De nstrações 
Contábeis Auditadas da Fundação, pontuando os itens registra s uanto a 

Fundaçã:::::~:~~~~:::,: d:aTe:::~:::tração sobre as demonstraçõe~I peis, a 
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Responsabilidade dos auditores independentes e por fim a Opinião dos 
Auditores expressada da seguinte forma :" Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Espírito-santense de 
Tecnologia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil". Após um amplo debate entre todos 
conselheiros e não havendo nenhuma dúvida sobre o relatório , o senhor 
Presidente colocou em votação a aprovação do Parecer, o qual foi aprovado por 
maioria absolutas dos presentes. Na ocasião o Conselheiro Mareio Coelho de 
Mattos se absteve de votar. Na sequência, o Senhor Presidente passou para a 
discussão do Item 4 - Homologação de novos Projetos, quando o Presidente 
franqueou a palavra ao Superintendente, que falou dos novos Projetos, que 
foram apresentados através de plan ilha, contemplando: Objeto, Coordenador, 
Instituição Executora , Financiador, Centro de Ensino (onde o Coordenador está 
lotado), Valor Contratado, Data de início, Data de termino, Percentual da 
Despesa Operacional Administrativa da FEST (DOA), Número 
Contrato/Controle, Percentual de Ressarcimento da UFES ( 3% e 10%), Número 
de alunos envolvidos, Número de membros do IFES e Total de pessoas 
trabalhando no Projeto. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo 
homologado por unanimidade. Item 5 - Homologação da readequação do Plano 
de Gestão e Proposta Orçamentária para 2020, nesse momento o Sr. 
Superintendente Armando Biondo Filho apresentou a Planilha Orçamentaria de ·~ 
2020 informando sobre os impactos do Covid-19 e as restrições dos órgãos J , 
financiadores quanto ao repasse de parcelas dos projetos em 2020 e , 
contingenciamento de novos projetos. O Conselheiro Luciano Raizer Moura 
sugeriu que fosse apresentado um estudo envolvendo vários semanários na , 

votação, sendo homologado por unanimidade. Item 6 - Homologação do 
Relatório de Gestão e Avaliação de Desempenho/2019, nesse momento o Sr. ~ \ 
Superintendente fez uma apresentação em powerpoint sobre o Relatório de . o .!)>'1 

Gestão e Avaliação de Desempenho/2019, informando também que todos ·)>~ 
conselheiros receberão uma cópia impressa. Após ampla discussão, o -
Presidente colocou em votação a homologação do Relatório de Gestão e ~ -
Avaliação de Desempenho/2019, sendo homologado por unanimidade; Item 7 -
Assuntos Gerais: a) Posicionamento sobre os impactos do Covid-19 sobre os 
projetos apoiados pela FES: i) Projetos Petrobras: Em virtude do atual cenário /~·:, 
geopolítico do setor de petróleo e gás no âmbito mundial assim como as · i 
questões inerentes ao COVID-19, impactando significativamente o desempenho , 

do portfólio de projetos de P&D e infraestrutura relacionados aos instrumentos ' ~ 
contratuais ora vigente, bem como em processo de contratação. Desta forma, · , 
tornou-se mandatório que esta Fundação contactasse seus pares do CENPES 
(Petrobras) com o objetivo de diagnosticar as causas e efeitos inerentes aos 
projetos ativos apoiados por esta Fundação. Foi nos posicionado que os projetos 
em vigência serão devidamente "reanalisados" de acordo com o "Core Business" 
da Companhia tornando necessário em alguns casos ocorrer a · \tos de escopo, 
valor e prazo, para atender adequadamente a esta nov a ·dade. Neste 
sentido, a FEST está juntamente com os Coordenadores busc · entific\r os 
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projetos que serão impactados e quais os procedimentos que deveremos adotar, 
doravante e ii) Demais Projetos: Até a presente data não tiveram nenhum 
impacto financeiro, nos repasses das parcelas está sendo feito de acordo com o 
plano de trabalho proposto, os financiadores Arcelor, VALE, Veracel, FINEP
UFES e dentre outros, estão com suas atividades normais nos projetos, diante 
da pandemia que estamos vivendo e b) Apresentação de proposta do ERP na 
FEST. O processo de modelagem da ferramenta ERP somente teve início após, 
a aprovação do conselho administrativo da FEST na reunião realizada em 
dezembro de 2019. Logo após iniciou-se as atividades de execução e construção 
do mesmo, utilizando como piloto para sua implantação o projeto PMBA em 
virtude da sua extensão, importância, relevância e complexidade. Por oportuno, 
vale destacar as atividades e respectivos percentuais de execução ora em 
andamento: (i) Gestão orçamentária de projeto - 100%; (ii) Gestão de compras 
-80%; (iii) Cadastro, consultas e parâmetros gerais-100%; (iv) Gestão de plano 
operacional de campo - 90%; (v) Portal do Coordenador - 90%; (vi) Portal de 
pessoas 95%; (vii) Portal service desk e protocolo - 90%. Os próximos passos 
se referem aos processos de importação de dados do sistema CONVENIAR para 
o EPR assim como o desenvolvimento das demais demandas das áreas 
funcionais da FEST (RH, Compra, licitações, jurídico, financeiro, contabilidade, 
entre outros). Para a construção da ferramenta, são realizadas reuniões 
rotineiras contando com a participação do Superintendente, Gerente de Projetos 
e dos colaboradores da FEST e com os desenvolvedores. Após a finalização de 
todas as discussões e não tendo nada mais a ser deliberado, o Presidente, 
Senhor Geraldo Rossoni Sisquini agradeceu a todos e todas pela participação 
efetiva nas deliberações da pauta da reunião e deu por encerrada, determinando 
que eu Sandra Mirian Silva das Chagas, Gerente Administrativo da Fundação, 
que secretariei a reunião, lavrasse a presente ata, que segue assinada por mim 
e por todos participantes presentes na reunião. 
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FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 
LISTA DE PRESENÇA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DATA: 06/05/2020-10H e 30min 

NOME 

1 PATRÍCIO JOSÉ MOREIRA PIRES 

2 FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA 

3 GERALDO ROSSONI SISQUINI 

4 MÁRCIO COELHO DE MATTOS 

5 ALESSANDRO MATTEDI 

6 BRUNO VENTURINI LOUREIRO 

7 JOSÉ ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA 

8 MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGA TTO 

9 LUCIANO RAIZER MOURA 

lO JULIANA DOS SANTOS COSTA DENARDE 

11 LUIZ ALBERTO SOUZA CARVALHO 
. :,~. 

12 VICTOR MURAD FILH ~ '. 

13 FAUSTO FRIZZERA BORd"É!$ . ·. 

14 MATEUS SIMÕES DE FREITAS 

15 FRANCO MACHADO 

16 MAXSUEL MARCOS ROCHA PEREIRA 

17 ARMANDO BIONDO FILHO 

18 
PATRICIA BOURGUIGNON SOARES 

19 SANDRA MIRIAN SILVA DAS CHAGAS 

20 
ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 
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21 HERBERT BARBOSA CARNEIRO 

22 
MANASSES DOS SANTOS BATISTA JUNIOR 

23 LUCAS CARVALHO CAMATTA RANGEL 

-·-- · 

----------··----------
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO 

Documento para remessa e acompanhamento de material físico nº: 23068.023783/2020-72 

Criado em: 26/05/2020 10:00 

Procedência: 7 .01 .04.26.07 .00.00.00 - Diretoria de Documentação Institucional 

Interessado: 6645 - FEST 

Assunto: Serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada - malote 

Resumo: CE SUP 017/2020 

Trâmite Inicial: 

Destino Inicial: ANA CAROLINA EWALD ELLER 

Documento de Origem: 

Emitente: 

Data: 

Recebimento: 

Para consultar a situação do documento, visite o Sistema de Protocolo - https:llprotocolo,ufes,br/#/documentos/3263124 

Emitido em 26/05/2020 por ANA CAROLINA EWALD ELLER. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: COF/CUN - GERALDO ROSSONI SISQUINI

Destino: Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores - SOCS

Interessado: FEST -FUNDAÇÃO ESPIRITO- SANTENSE DE TECNOLOGIA

À Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores - SOCS:
Para as devidas providências.
Atenciosamente,

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
GERALDO ROSSONI SISQUINI - MATRÍCULA 296971
Presidente - Comissão de Orçamento e Finanças
Em 14/07/2020 às 20:00

DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO

Processo digital n°: 23068.024181/2020-32

Assunto: Acordos. Ajustes. Contratos. Convênios
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

RD 

 

PROC. DIGITAL Nº :024181/2020-32. 
INTERESSADO  :FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA 

(FEST). 
ASSUNTO  :Renovação de Recredenciamento da FEST como    

Fundação de Apoio à UFES e Atestado de 
Regularidade do Sítio Eletrônico. 

 
  P A R E C E R 

 
A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, NA 
REUNIÃO DO DIA DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE, DECIDIU, 
POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS PRESENTES, APROVAR O 
PARECER DO RELATOR, FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ANO DE 2019, À 
MANIFESTAÇÃO POSITIVA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO QUANTO AO 
CUMPRIMENTO PELA FEST DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 6º, 
§2º, §3º E §13 DO DECRETO Nº 7.423/2010 E NO ART. 2º, PARÁGRAFO 
ÚNICO E ART. 4º.A DA LEI Nº 8.958/1994, NO QUE SE REFERE À 
DIVULGAÇÃO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO (SISTEMA CONVENIAR - 
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), E AO RECREDENCIAMENTO DA 
MENCIONADA FUNDAÇÃO COMO FUNDAÇÃO DE APOIO A ESTA 
UNIVERSIDADE. 

 
 
 

SALA DAS COMISSÕES, 16 DE JULHO DE 2020. 
 
 
 

GERALDO ROSSONI SISQUINI 
Comissão de Orçamento e Finanças 

Presidente 

Este documento foi assinado digitalmente por GERALDO ROSSONI SISQUINI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40304?tipoArquivo=O
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
GERALDO ROSSONI SISQUINI - MATRÍCULA 296971
Presidente - Comissão de Orçamento e Finanças
Em 16/07/2020 às 18:08

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40304?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por GERALDO ROSSONI SISQUINI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40304?tipoArquivo=O
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

AF 
 

 
 
 
 

DECISÃO Nº 43/2020 
 
 
 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DEZESSEIS DE 
JULHO DE DOIS MIL E VINTE, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, EM FACE DO 
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RATIFICAR O 
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E APROVAR O RELATÓRIO DE 
ATIVIDADE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-
SANTENSE DE TECNOLOGIA (FEST), REFERENTES AO ANO DE 2019, 
TUDO CONFORME CONSTA DO PROCESSO DIGITAL Nº 024181/2020-32.  

 
 

SALA DAS SESSÕES, 16 DE JULHO DE 2020. 
  
 
 

PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS 
PRESIDENTE 

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40517?tipoArquivo=O
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS - SIAPE 297805
Reitor
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Em 17/07/2020 às 15:32

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40517?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40517?tipoArquivo=O
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DECISÃO Nº 44/2020 

 
 
 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, NA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE, DECIDIU, POR 
UNANIMIDADE, DO PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS, APROVAR A MANIFESTAÇÃO POSITIVA DESTE CONSELHO 
QUANTO AO CUMPRIMENTO PELA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE 
TECNOLOGIA - FEST DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 6º, §2º, §3º E 
§13 DO DECRETO Nº 7.423/2010 E NO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 
4º-A DA LEI Nº 8.958/1994  NO QUE SE REFERE À DIVULGAÇÃO EM SEU 
SÍTIO ELETRÔNICO (SISTEMA CONVENIAR - PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA), BEM COMO CONCORDAR COM A RENOVAÇÃO DO 
RECREDENCIAMENTO DA FEST COMO FUNDAÇÃO DE APOIO A ESTA 
UNIVERSIDADE. TUDO CONFORME CONSTA DO PROCESSO DIGITAL Nº 
024181/2020-32. 
 

 
SALA DAS SESSÕES, 16 DE JULHO DE 2020. 

 
  
 

PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS 
PRESIDENTE 

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/40518?tipoArquivo=O
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