Ao Chefe do Departamento de Engenharia de Transportes
Professor Dr. Renato Guimarães Ribeiro,

Prezado Prof. Renato Ribeiro,

Em atendimento ao PARECER Nº 4 / 2018 - DET (11.01.26.14) de 11 de junho de 2018, que
ressalta o Art. 23 §2° da Resolução CD-014/17 de 28 de junho de 2017, o plano de trabalho e a
planilha financeira do Processo 23062.011558/2018-29 foram alterados com a finalidade de
atender a norma vigente e garantir a exequibilidade da proposta. O proponente ressalta que os
professores pesquisadores adicionados a proposta serão selecionados a posteriori dentro do
corpo efetivo do CEFET-MG.
Na execução do referido projeto serão comprados R$210.540,00 de equipamentos, R$
24.000,00 para manutenção de equipamentos do CEFET-MG, R$36.000,00 para compra de
material de consumo e R$115.200,00 para pagamento de bolsas para alunos de mestrado e
doutorado. Entretanto, a CD 014-17 no seu Art.24 § 1º não foi atendida devido ao Edital do
PROGRAMA PD ANEEL - Chamamento público CEMIG ANEEL 2016-2017 restringir os custos
indiretos destinados a ressarcimento institucional, em acordo com o Art.25 da CD 014-17, que
prevê: “A Diretoria Geral poderá reduzir parcial ou integralmente o valor mencionado no § 1º
do Art. 24, mediante justificativa circunstanciada nos seguintes casos: I – Ações envolvendo
recursos oriundos de fomento governamental, de aplicação compulsória por empresas,
previstos em regulamentação específica, que não permitam descontos dessa natureza;”.
O proponente ainda ressalta que o custo administrativo destinado a fundação de apoio foi préfixado a 5% da proposta inicial.

Certo da sua costumeira atenção,
Atenciosamente,

Augusto Cesar da Silva Bezerra
SIAPE: 02506476 – 1
Departamento de Engenharia de Transportes
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