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Objetiva registrar as melhorias de gestão e acompanhamento das
cooperações técnicas firmadas da Unidade.
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Regina Lucia Siewert Rodrigues

Processo de Contratos Técnico-
Científicos na Embrapa Florestas:
Mapeamento e Registros

1. Introdução

Os motivos que levam a Embrapa a se envolver com negócios é a constatação de que isto é um
poderoso instrumento de transferência de tecnologia, divulgação de serviços e produtos da empresa,
bem como desenvolvimento de novos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (EMBRAPA,
2008).

Esta política sinaliza também as necessidades de se trabalhar com ações de identificação de clientes
ou parceiros no mercado, públicos e privados, e de formalização e estabelecimento de acordos ou
contratos quanto às condições de desenvolvimento e/ou viabilização da distribuição de uma
determinada tecnologia (preço, pontos de venda e distribuição) para que a mesma alcance a maioria de
seus clientes potenciais.

Desta forma, a visão de negócio para a Embrapa Florestas com relação às parcerias (projetos de
pesquisa e desenvolvimento, ações de transferência, adoção de tecnologia ou disseminação de
informações qualificadas) deve ser abrangente, incluindo a verificação do atendimento dos interesses
dos parceiros nas cooperações e não somente a análise da sustentabilidade econômica para a Unidade
ou a Embrapa.

Há necessidade de se entender que construir parcerias requer habilidade, desprendimento e o desejo
de, ao somar forças e recursos, atingir os resultados esperados. Quando se fala em cooperações
técnico-científicas as mesmas implicam uma “via de duas mãos”, isto é, as partes se reúnem para
somar esforços, pois isso ampliará possibilidades de atuação, a construção de novas alianças e
conseqüentemente o alcance das metas estabelecidas entre as partes em benefício dos diversos
segmentos da sociedade brasileira.

Por meio de parcerias e de alianças estratégicas, as organizações, em particular a Embrapa Florestas
na questão técnico-científica, podem desenvolver novas atividades, iniciar novos projetos, abrir frentes
de trabalho com perspectivas inovadoras, fortalecer projetos em andamento, ampliar a rede de
conhecimentos, captar recursos, além de otimizar recursos humanos e materiais.

Para tanto, as ações de Negócios da Embrapa Florestas devem interagir constantemente com a área
técnica (P&D) e com as áreas de comunicação e transferência de Tecnologia (TT), para que em
conjunto alcancem o atendimento da missão da Embrapa Florestas: “viabilizar soluções para o
desenvolvimento sustentável do espaço rural com foco no negócio florestal por meio da geração,
adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da
sociedade brasileira”.

No presente documento, apresenta-se um relato das atividades desenvolvidas no processo “Contratos
técnico-científicos”, durante o período de 2004 a 2007, pela Área de Comunicação e Negócios da
Embrapa Florestas. Objetiva visualizar as ações realizadas para melhoria da gestão e



acompanhamento das parcerias formais, via contratos/convênios de cooperações técnicas, as quais
proporcionaram melhor:

- organização desse tipo de informação “Contratos” na Unidade,

- acompanhamento x gestão técnica e administrativa e

- disponibilização das informações para consultas do público interno.

As demandas desse processo permeiam contratos desde os de caráter institucional (guarda-chuvas/
arranjos interinstitucionais), Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que constituem a área mais demandada
e as de transferência de tecnologia, que têm o apelo na comunicação como fonte de divulgação da marca,
do produto e/ou serviço por meio de acordos de negócios.

Assim, os resultados a seguir apresentados referem-se ao mapeamento realizado das ações
desenvolvidas pela Unidade. Os mesmos encontram-se estruturados em tópicos, sendo eles: texto
introdutório sobre parcerias formais, procedimentos necessários para formalização de cooperações,
gestão do processo, relação dos contratos firmados por categorias, relação de parceiros via contratos,
apresentação do trabalho desenvolvido pelo setor de negócios referente à disponibilização das
informações contratuais na intranet da Unidade, perspectivas, dificuldade e anexos.

2. Parcerias Formais

As formalizações das cooperações técnicas, por meio de instrumentos jurídicos (contratos/convênios,
etc.), resguardam os partícipes (organizações e pessoas físicas) quanto aos direitos e deveres
atribuídos na parceria para realização dos trabalhos acordados. Possibilitam sinalizar ainda a divisão
dos resultados que serão gerados mas, acima de tudo, garantir o direito mútuo e devido às partes. Ao
falarmos de cooperações/parcerias técnico-científicas na Embrapa Florestas, temos que entender que
ambos os partícipes – Embrapa e Parceiros/Cooperantes – devem ganhar com os resultados gerados,
sejam eles em forma de conhecimento/informação, tecnologia ou produto.

2.1. Procedimentos necessários na Unidade para formalizar as parcerias

Para se formalizar as cooperações na Embrapa Florestas os passos necessários dos demandantes,
sejam eles pesquisadores, técnicos, chefes ou solicitações de parceiros externos, têm seu início na
identificação da demanda. A partir de reuniões técnicas entre as partes interessadas, inicia-se a
construção de planos de trabalho (sejam técnico-científicos e/ou transferência de tecnologia). Após os
contatos iniciais junto ao parceiro, o demandante interno formata e apresenta a proposta à Chefia de
P&D que encaminha para análise e aprovação do Comitê Técnico-Científico Interno (CTI).  Esse tem o
papel de verificar se a proposta condiz e se está alinhada às grandes diretrizes técnicas da Unidade e
da própria Embrapa.

Com a aprovação do CTI, a Chefia de P&D encaminha a proposta com plano de trabalho à Área de
Comunicação e Negócios (ACN) da Unidade para que a mesma inicie as atividades necessárias para
formalização da parceria.

A partir do plano de trabalho é que se poderá verificar qual o tipo de cooperação que se pretende. Nessa
fase, contatos são feitos pela ACN ao demandante para entendimento da proposta e do que foi
negociado com o parceiro. Na seqüência, elabora-se uma versão preliminar da minuta, que é
encaminhada para ajustes e/ou aprovação do parceiro.

Com a aprovação por parte do parceiro, a Unidade providência o envio, para análise e parecer, à
Assessoria Jurídica da Embrapa (AJU), com todos os documentos e observações pertinentes à
cooperação.
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Ao receber o processo da AJU, a ACN prepara o envio das vias para assinatura aos dirigentes de 
cada parceria, bem como as recebe dando seqüência às demais tramitações internas que 
consistem em: 
 - Cadastramento dos parceiros nos sistemas SIPJ ou SIPF (Sistemas de Cadastros de 
Instituições e/ou Pessoa Física); 
- Registro junto ao SAIC (Sistema de Acompanhamento dos Instrumentos Contratuais da 
Embrapa);  
- Elaboração e publicação de extrato de cada contrato firmado no Diário Oficial da União (DOU). 
 
Além disso, o setor da ACN responsável pelos contratos tem hoje as seguintes atribuições: 
- Consultas jurídicas junto a Sede da Empresa sempre que necessário em atendimento à  
demanda/dúvidas do parceiro e da própria Unidade sobre o processo; 
- Articulação e participação, em alguns casos, nas negociações e elaboração e/ou ajustes nos 
planos de trabalho; 
- Elaboração de documentos justificando as alterações necessárias aos parceiros e ao Jurídico da 
Embrapa; 
- Encaminhamento das vias firmadas aos parceiros e cópias dos instrumentos aos gestores dos 
contratos da Unidade (Gestor técnico e Gestor administrativo) e ao demandante interno 
(pesquisador/analista);  
- Informes às Chefias da unidade das dificuldades encontradas na tramitação de cada processo. 
 
3. Gestão  
 
A Unidade dispõe de dois gestores nomeados, por meio de Ordem de serviço, sendo um técnico e 
o outro administrativo. Na gestão técnica, as atividades permeiam as questões técnico-científicas 
como acompanhamento das obrigações técnicas e de propriedade intelectual/inovação, e 
verificação constante dos resultados a serem alcançados na cooperação firmada. Já a gestão 
administrativa é responsável pelo acompanhamento das cláusulas acordadas de caráter 
administrativo e financeiro como cumprimento dos prazos de cobranças, pagamentos de 
despesas (balancetes/relatórios, registros financeiros da captação de recursos, quando for o 
caso), de vigência e demais atribuições descritas no contrato. 
  
A seguir, são apresentadas as informações referentes à quantidade e os tipos de contratos 
firmados pela Unidade que atualmente encontram-se disponibilizados (extratos simplificados) para 
consulta na forma eletrônica na intranet (Gráfico 1). 
 

Do total de 165 contratos disponíveis na intranet da Unidade (web page) de contratos, 78 são  
relativos ao período anterior a  2004 e os demais 87 foram formalizados no período de 2004 a 
2007  
 

165

total 165

87

78

 
Gráfico 1. Parcerias firmadas disponíveis na web page do setor de contratos. 
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Dos 165 contratos formalizados, tanto antes como depois de 2004, verifica-se que 6 contratos são 
relativos ao instrumento denominado Acordo de Transferência de Materiais (ATM); 41 
correspondem ao tipo Convênios; 24 são de Cooperação Geral; 68 referem-se ao instrumento 
denominado Cooperações Técnicas, 4 são Cooperações Técnicas Financeiras, 2 são Prestação 
de Serviços e 20 correspondem ao tipo denominado como Termo (Gráfico 2). A relação completa 
com o descritivo dos extratos dos contratos encontram-se no Anexo 1. 
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Gráfico 2. Relação por tipo de contratos firmados. 
 
Desta forma, observa-se que cooperações técnicas correspondem a 41% do total de 165 
contratos firmados. 
 

3.1 Parceiros Formais via Contratos de Cooperação 
 
A relação abaixo apresenta os parceiros via contratos e convênios de cooperação técnica 
firmados desde 1999 até junho de 2008. 
 
Pessoa Jurídica 
 
Associações, Cooperativas, Institutos 
 

 Associação Gaúcha de Empresas Florestais - Ageflor  

 Associação Brasileira de Amparo à Infância - ABAI 

 Conselho de Desenvolvimento Sustentado Florestal do Brasil  

 Cooperativa Agroindustrial - Cocamar  

 Cooperativa de Produção e Consumo Concordia - Copérdia 

 Cooperativa Florestal do Rio Grande do Sul Ltda - Cooperflora  

 Cooperativa Agraria Mista Entre Rios Ltda e Fundação Fagro  
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 Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida – Coep-PR 

 Federação das Associações de Recuperação Florestal do Estado de São Paulo - Faresp 

 Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal  

 Instituto de Solidariedade  

 Instituto Brasileiro de Produtividade e Qualidade Florestal e Ambiental - Harbora  

 Instituto de Cultura Espírita do Paraná - Icepa  

 Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDS 

 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP  

 Santa Mônica Clube de Campo  

 

 

Ministérios – Orgãos Internacionais 
 

 Ministério do Meio SBF-Secretaria de Biodiversidade e Floresta - MMA 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO 

 Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - Secretaria de Agricultura Familiar  

 Forest Service - USDA  

 

 

Instituições-Empresas Públicas e Privadas  
 

 Águia Florestal Industria de Madeira Ltda Termo de Arrendamento de área destinada a 

reflorestamento  

 

 A.L.U. Empresa Ltda  

 Baldo S.A. Comércio, Industria e Exportações   

 Companhia Volta Grande de Papel - CVG     

 Caminhos do Paraná S/A   

 Celulose Irani S/A  

 Companhia Vale do Rio Doce - CVRD   

 Empresa Brasileira de papel e Celulose Ltda - Braspelc   

 Empresa Jr. De Consultoria e Planejamento Florestais - Coplaf   

 Erva-mate Schier Ltda.   

 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - Epagri  

 Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater-PR  
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 Fazenda Água Vermelha Ltda.   

 Gil Equipamentos Industriais Ltda.   

 Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais - IPEF   

 Iguaçu Celulose, Papel S/A   

 Itaipu Binacional   

 Instituto de Cultura Espírita   

 Instituto Ecoplan   

 Instituto Conservation Internacional do Brasil - CI  

 Instituto Agronômico do Paraná - Iapar  

 Inpacel Agroflorestal Ltda.   

 Juliana Florestal Ltda.   

 Mizumoto Alimentos Ltda. e Associação de Recuperação Florestal do Médio 

Paranapanema  

 

 Neiverth Filho   

 Niederheitmann e Wiltenburg Ltda.  

 Planflora - Mudas Florestais Ltda. - EPP   

 Remasa Reflorestadora Ltda.  

 Renault do Brasil   

 Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda.   

 Serviço Nacional da Industria - Senai (Depto. Regional do Paraná)   

 Swedish Match do Brasil S/A  

 Tropical Flora Reflorestadora Ltda. - Projeto Enseada   

 Turfal Industria e Comércio de Produtos Biológicos e Agronômicos Ltda.   

 Usina do Vale do Ivaí   

 
 
Fundos-Fomento-Fundações 
 

 Financiadora de Estudos e Projetos - Finep  

  Fundo Nacional de Controle à Vespa da Madeira - Funcema 

 Fundação Araucária  

 Fundação Educacional de Guarapuava - FEG  

 Fundação Fupef  

 Fundação Lyndolpho Silva  
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 Fundação da Universidade Federal do Paraná - Funpar 

 Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - Fagro  

 
 
Serviços – Sociedades – ONGs 
 

 Instituto de Estudos Ambientais - Mater Natura 

 Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem de Educação Ambiental - SPVS  

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Paraná - Senar  

 Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS  

 The Nature Conservancy - TNC 

 
 
Universidades – Escolas 
 

 Colégios Estaduais Vinícius de Moraes e João Gueno 

 Centro de Educação Universitário São José dos Pinhais S.C. Ltda - Faculdade 

Metropolitana de Curitiba - Famec  

 Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capelli  

 Fundação e Universidade do Contestado - UNC  

 Fundação Universidade Regional de Blumenau - Furb  

 Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense - Fundação Uniplac  

 Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS  

 Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba - SEB - Faculdade Evangélica do Paraná 

Fepar  

 Universidade Federal do Paraná - UFPR  

 Universidade Regional de Blumenau, SC  

 Universidade de Ponta Grossa - UEPG  

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste  

 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Campus Frederico 

Westphalen)  

 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - Uricer  

 Universidade Paranaense - Unipar  

 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia–UESB; Sociedade Educacional da Bahia S/C 

Ltda-FAINOR e Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC  
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 Universidade Estadual de Maringá - UEM 

 
 
Municípios 
 

 Apucarana, PR   

 Arvorezinha, PR   

 Balsa Nova, PR 

 Carlópolis, PR 

 Colombo, PR  

 Curitiba, PR    

 Cruz Alta, RS 

 Guarapuava, PR  

 Lapa, PR    

 Mandirituba, PR    

 Palmas, PR   

 Piraquara, PR   

 Quitandinha, PR   

 São João do Oeste, PR    

 Sinop, MT 

 

Pessoa Física 
 

 Angelo Bonaldi  

 Adalberto Latuf  

 Caetano Frisoli  

 Gilberto José Caetano   

 José Sebastião Massambani  

 José Moreno  

 Marco Aurélio Jussiani da Silva  

 Nelson Schulz   

 Nagib Florentino Capeta   

 Rogério de Castro Bittencourt  

 Vitor Hugo Ribeiro Burko   
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4. Setor de Contratos online da Embrapa Florestas 
 
Um trabalho desenvolvido e implementado pelo Setor de Contratos (ACN), no período de 2003 e 
2004 foi a criação de web pages do setor de contratos técnicos, alocadas na intranet da Unidade, 
que contou com a participação de um empregado da informática e outro da área de negócios da 
Embrapa Florestas. 
 
Ressalta-se ainda que, até o presente momento, o Setor de Contratos é o responsável pela 
manutenção e alimentação das informações dessa web page.  
 
A seguir, segue trabalho (RODRIGUES et al., 2006) apresentado no Evento Evimat, ano de 2006, 
como forma de divulgação desta página (web page de contratos) 
 
 

Setor de contratos online da Embrapa Florestas  
  
 
Para cumprir a missão de viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do 

espaço rural com foco no negócio florestal, a Embrapa Florestas mantém parcerias 

com diferentes segmentos da sociedade brasileira, sejam eles pessoas físicas ou 

instituições públicas ou privadas, bem como com órgãos internacionais. Essas 

relações de cooperação ou de prestação de serviços são, muitas vezes, estabelecidas 

por meio de convênios ou contratos de cooperação técnica que garantem a 

formalização dos direitos e deveres de ambos partícipes, focadas sempre no 

aprimoramento e/ou no desenvolvimento de pesquisas científicas. A Embrapa 

Florestas sempre dispôs de arquivos com todos os instrumentos formais catalogados 

em pastas de forma impressa e disponíveis para consulta. Porém, independentemente 

desses arquivos, constatou-se a necessidade em disponibilizar, via intranet, extratos 

desses contratos, como forma de orientação e divulgação ao público interno quanto às 

parcerias existentes e aos respectivos objetos técnicos de cada uma. Essa 

identificação mostrou, também, a necessidade de orientar a atuação e os trâmites 

realizados pelo Setor de Contratos. Analisando as mídias disponíveis, optou-se pela 

criação de web pages do setor de contratos, alocadas na intranet da Unidade. Em 

2003, as páginas foram organizadas e disponibilizadas para acesso do usuário, 

contendo um menu com links para os conteúdos, sendo ele: Home (página inicial de 

abertura), Sistema de Contratos (visualização dos extratos dos contratos firmados pela 

UD), Formulários (documentos necessários para formalização da parceria), 

Orientações (breve síntese sobre como proceder internamente), Parcerias (relação dos 

parceiros), Processos e Procedimentos (documento orientador sobre o fluxo dos 

contratos), e por último links para a página da Assessoria Jurídica da Embrapa e da 

Unidade. Atualmente, a manutenção dessa página é feita pela Área de Comunicação e 

Negócios, que promove a inserção das informações das novas parcerias firmadas pela 

Unidade. 

http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca.jsp?baseDados=ACERVO&unidade=CNPF&fraseBusca=RODRIGUES,%20R.L.%20S.&posicaoRegistro=9&formFiltroAction=N&view=414390�
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Os modelos das telas web pages produzidas em 2003 e implantadas para uso (visualização/ 
acesso) em 2004, tinham por objetivos:  
 

- Disponibilizar extratos dos contratos técnicos (vide relação completa nos anexos) firmados pela 
Unidade, visando à consulta e divulgação das parcerias e dos objetos técnicos de cada uma;  
- orientar a atuação e os trâmites realizados pelo Setor de Contratos. 
 

A seguir, são apresentadas as telas desenvolvidas e disponibilizadas na intranet da Embrapa 
Florestas, bem como o demonstrativo dos contratos por tipos (categorias) e respectivos anos que 
foram firmados. 
 

1º tela: aparecem vários ícones e entre eles o do Setor de Contratos.  
 

 
 

Ao acessá-lo, aparece a mensagem de bem-vindos e os demais ícones de busca. 
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Ao lado esquerdo dessa página, o empregado tem a opção de acessar oito itens. Ao clicar em 
Sistema de Contratos aparecem dois ícones, sendo um para visualização dos diferentes tipos de 
instrumentos e o outro para cadastro. Essa opção está restrita ao gestor dessa base.  

 
 
 

 
 
 
Na opção visualização dos extratos dos contratos firmados, aparecem sete tipos de instrumentos 
utilizados pela Embrapa, de acordo com o objeto e o partícipe de cada cooperação, sendo eles:  
 

ATM – Acordo de Transferência de Materiais; Convênios; Cooperação Geral; Cooperação 
Técnica; Cooperação Técnica e Financeira; Prestação de Serviços e Termos de Cooperação. 
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A título de conhecimento, na página a seguir, há um exemplo de consulta onde o 
usuário/empregado, ao clicar no item Convênios, verificará a relação dos extratos de todas as 
cooperações firmadas pela Unidade. Tanto nesse tipo “Convênios” como nos demais tipos de 
contratos, a visualização dos extratos compreendem os seguintes indicadores: Palavra-Chave, 
Parceiro, Objeto do contrato, data da assinatura, vigência e número do SAIC que corresponde ao 
Sistema de cadastro de contratos da Embrapa. A lista completa encontra-se no Anexo. 
 

 
 

Outra opção de consulta são os formulários, onde há três ícones disponibilizados, sendo dois 
referentes aos formulários pessoa física e jurídica (importantes para cadastramento dos parceiros 
nos sistemas da Empresa e na elaboração dos preâmbulos dos contratos) e um ao modelo de 
plano de trabalho. Esse modelo orientador “especificações técnicas” contribui na elaboração dos 
planos que sinalizarão as respectivas cláusulas contratuais de cada parceria e estarão em anexo 
a cada contrato firmado. Esses formulários encontram-se disponíveis no item 2 do Anexo.  
 

 
 
 
No item “Orientações” o usuário/empregado encontrará o seguinte texto: 
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Orientações! 

Colega, 

1) Antes de pensarmos e/ou entregarmos um modelo de contrato ao parceiro, é fundamental a definição do 
plano de trabalho, com ações e atribuições bem ajustadas entre as partes, pois a minuta transcreverá em 
cláusulas o que foi previamente estabelecido; 
 
2) Portanto, de nada adianta pensarmos somente em tipos de minuta antes de ter o plano de trabalho. Caso 
contrário, corremos o risco de termos desgaste com o parceiro (inclusive institucional) no que tange à 
tramitação do contrato. O ideal é enviarmos, na época certa, uma minuta elaborada a partir do que foi 
estabelecido no plano de trabalho; 
 
3) Não há um modelo pré-concebido de contrato, isto é, um que sirva para todos os casos. Até pode acontecer 
dos objetos da parceria serem bem parecidos, porém cada caso é um caso e os ajustes e inserções de 
cláusulas são inevitáveis; 
 
4) O processo de tramitação, às vezes, é um pouco demorado, pois consiste não só no aceite do contrato e 
plano de trabalho por parte do parceiro, como o posicionamento jurídico das partes interessadas; 
 
5) Toda minuta, independente do tipo e de quem assina (Chefia ou Diretoria), mesmo seguindo um modelo com 
parecer aprovado pelo Jurídico do parceiro, tem que ser encaminhada para análise da AJU (Assessoria 
Jurídica). Isto resguarda a Embrapa e o próprio pesquisador de possíveis problemas futuros; 
 
6) O que deve ser feito, após os acertos do plano de trabalho com o parceiro e chefia da Unidade, é o contato 
com a ACN para viabilização de uma pré-minuta e conseqüente desencadeamento do processo contratual 
(articulação, negociação, tramitação, firmamento, registro no SAIC e DOU do contrato); 
 
7) Todo encaminhamento de minutas para análise e/ou contatos na AJU ou no SNT/SPRI devem ser feitos, 
conforme orientação da própria Diretoria, via Chefia Geral. Assuntos inerentes à tramitação de cada processo 
deve ser feito sempre pela ACN. Solicitamos especial atenção a esta orientação. 
 
 
 
 

Visualização da página: 
 

 
 

 
Já no item “Processos” o usuário/empregado encontrará instruções sobre o processo Contratos e 
os procedimentos necessários a serem seguidos para  formalização das cooperações. Detalhes 
desses ícones encontram-se disponíveis no item 3 do Anexo. 
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Nos dois últimos itens da web page “Setor de Contratos”  há a possibilidade do acesso  do 
usuário/empregado às páginas da Assessoria Jurídica da Embrapa (Sede) e a da Unidade. 
 
Segue visualização das páginas: 
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Ressalta-se ainda que essas web pages (banco de dados dos contratos da Unidade) encontram-
se em funcionamento até a presente data, sendo que a inserção das informações tem sido 
realizada freqüentemente pelo Setor de Contratos da ACN. 
 
Demonstrativo dos contratos vigentes por tipos (categorias) e anos (vigência). Relação 
completa com o extrato desses contratos encontram-se disponíveis no Anexo. 
 

Tipos Anos 
 2004 2005 2006 2007 Total por 

tipo 
Acordo Transf.material  1 1 2 4 
Cooperação Geral    2 2 
Cooperação Técnica 9 12 3 6 30 
Cooperação Técnica e financeira 1 1 2  4 
Convênio 11 8 7 5 31 
Prestação de Serviço      
Termo 2 3 2 9 16 
      

Total de contratos firmados por ano 23 25 15 24  

 
Tipos Anos 

 1997 1999 2000 2001 2002 2003 Total 
por tipo 

Acordo Transf.material     1 1 2 
Cooperação Geral 1 5 2 8 5 1 22 
Cooperação Técnica   1 12 8 16 37 
Cooperação Técnica e 
financeira 

  3 1 1 5 10 

Convênio      1 1 
Prestação de Serviço     1 1 2 
Termo  1 1  1 1 4 
        
Total de contratos 
firmados por ano 

1 6 7 21 17 26  
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5. Perspectivas e Dificuldades para a Embrapa Florestas 
 
A formalização das parcerias, via contratos/convênios, etc., possibilita à Embrapa Florestas e a 
seus parceiros desenvolverem e disponibilizarem conhecimentos e tecnologias de forma 
transparente à sociedade. Para a Embrapa Florestas, não se trata apenas de uma exigência legal, 
que deve ser vista por ser um Órgão Público Federal, mas também de se constituir em um 
instrumento de acompanhamento da evolução da historia técnico-científica da Unidade, por meio 
de documentação e registros dos diversos parceiros e conhecimentos gerados. 
 
Nos últimos anos, o processo Contratos teve um aumento expressivo na Unidade nas demandas 
por formalizações de parcerias técnicas, e a tendência será aumentar mais. Essa demanda 
corresponde ao cenário atual (tendências de mercado no setor florestal, busca incessante de 
soluções de pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica com foco na sustentabilidade da 
agricultura em benefício da sociedade) em que a Embrapa Florestas e seus parceiros 
(organizações) devem privilegiar os acordos de cooperação para construção, em conjunto, de 
alternativas sustentáveis e de soluções de pesquisa na temática florestal. 
 
Tendo por missão a geração e disponibilização de conhecimentos técnico-científicos por meio de 
ações de transferência de tecnologias (serviços e produtos) demandados pelo mercado, aliado à 
necessidade de ampliação das fontes de recursos para financiamento das atividades de P&D, a 
Unidade, hoje, tem necessidade de ampliação do quadro funcional na Área de Negócios. 
Atualmente, o Centro dispõem de apenas uma pessoa, que ainda contribui em outros processos 
técnico-administrativos da Unidade, no atendimento das demandas de negócios (contratos) 
provenientes dos projetos de P&D. Desta forma, há que se investir na contratação de pessoas e 
conseqüentemente na melhoria da infra-estrutura, para o atendimento e acompanhamento das 
solicitações inerentes à área de negócios. Um exemplo de contratação seria de um advogado que, 
por estar habilitado pela formação, poderia analisar, elaborar e chancelar minutas, em tempo 
exíguo, agilizando assim as tramitações dos processos. 
  
Mais que contratos a serem firmados, a área de negócios deve viabilizar ações de forma 
planejada para cada produto a ser disponibilizado, compreendendo as etapas de Identificação, 
Valorização, Negociação e Implementação. Para tanto, outros profissionais com formação em 
marketing e transferência de tecnologia agregariam agilidade ao processo de negócios 
tecnológicos, ampliando assim a gama de atividades de apoio-técnico, hoje descobertas e 
necessárias para a Unidade. 
 
6. Referências 
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ANEXO 1. RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS POR CATEGORIAS E ANOS 
 
Essa relação está subdividida em dois grandes grupos, compreendendo os contratos firmados 
antes e depois de 2004. Esses grupos apresentam a quantidade de contratos firmados por tipos 
de instrumentos jurídicos. 
 
 

Relação dos Contratos firmados antes do Ano 2004 
 

Tipo de contrato: Cooperação Geral 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Associação Gaúcha de Empresas Florestais - Ageflor  

Objeto do contrato: 

Definir, planejar, coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos 
e programas destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, 
no âmbito da agricultura, pecuária, silvicultura, tecnologia de alimentos e demais 
áreas afins; Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-
referidos conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 10/07/2001  

Vigência: 05 anos (10/07/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/104-6  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Conselho de Desenvolvimento Sustentado Florestal do Brasil  

Objeto do contrato: 

Definir, planejar, coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos 
e programas destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, 
no âmbito da agricultura, pecuária, silvicultura, tecnologia de alimentos e demais 
áreas afins; Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-
referidos conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 08/06/2001  

Vigência: 05 anos (08/06/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/092-3  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): 
Univ. Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (campus Frederico 
Westphalen)  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 25/01/1999  

Vigência: 05 anos (25/01/2004)  

Nº SAIC: 10200.99/006-6  
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Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Fundação Educacional de Guarapuava - FEG  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 01/08/2000  

Vigência: 05 anos (01/08/2005)  

Nº SAIC: 10200.00/074-2  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): FUPEF  

Objeto do contrato: 

Pelo presente termo aditivo as partes decidem alterar a redação da Cláusula 
Sétima do Contrato de cooperação Geral, a qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: "CLÁUSULA SÉTIMA" Vigência: O presente Contrato passa a viger pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante a celebração de Termo Aditivo." Cláusula Terceira: Permanecem em 
pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas por 
este instrumento.  

Data da assinatura: 28/12/2001  

Vigência: 05 anos (28/12/2006)  

Nº SAIC: 1020096/139-8-01  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Instituto de Cultura Espírita  

Objeto do contrato: 

Definir, planejar, coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos 
e programas destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, 
no âmbito da agricultura, pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como 
nas áreas de desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; 
Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 19/01/2001  

Vigência: 05 anos (19/11/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/177-02  
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Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Instituto Ecoplan  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 28/12/2000  

Vigência: 05 anos (28/12/2005)  

Nº SAIC: 10200.00/193-0  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Município de Arvorezinha/RS  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 06/12/1999  

Vigência: 05 anos (06/12/2004)  

Nº SAIC: 10200.99/215-3  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): Município de Piraquara  

Objeto do contrato: 

Definir, planejar, coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos 
e programas destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, 
no âmbito da agricultura, pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como 
nas áreas de desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; 
Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 04/03/2002  

Vigência: 05 anos (04/03/2007)  

Nº SAIC: 10200.02/0030-2  
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Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): Município de Guarapuava  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 30/04/1997  

Vigência: Aditivado até 30/04/2007  

Nº SAIC: 10200.97/025-08  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda Chuva  

Parceiro(s): Município de Colombo  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) Definir, planejar, 
coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da 
agricultura, pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 03/12/2003  

Vigência: 05 anos (03/12/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/0188-9  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): Município de Mandirituba  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 17/06/2002  

Vigência: 05 anos (17/06/2007)  

Nº SAIC: 10200.02/0094-8  
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Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): Município de Quitandinha  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 22/05/2002  

Vigência: 05 anos (22/05/2007)  

Nº SAIC: 10200.02/0080-7  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem de Educação Ambiental - SPVS  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) Definir, planejar, 
coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da 
agricultura, pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 30/08/1999  

Vigência: 05 anos (30/08/2004)  

Nº SAIC: 10200.99/105-69  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Município de Sinop/MT  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 30/12/1999  

Vigência: 05 anos (30/12/2004)  

Nº SAIC: 10200.99/222-9  
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Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): SENAR  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a)Definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados ao 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 03/11/2001  

Vigência: 05 anos (03/11/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/172-3  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) Definir, planejar, 
coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da 
agricultura, pecuária, silvicultura, tecnologia de alimentos e demais áreas afins;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 02/07/2001  

Vigência: 05 anos (02/07/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/093-1  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Objeto do contrato: 

O presente Termo Aditivo tem como objeto fixar o prazo de vigência do Contrato 
ora aditado em 05 (cinco ) anos, a partir de 01/01/2002, com término previsto para 
31/12/2006, podendo ser reformulado a qualquer tempo ou denunciado de pleno 
direito por iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso prévio de 90 dias, e 
prorrogado através da celebração de Termo Aditivo.  

Data da assinatura: 01/01/2002  

Vigência: 31/12/2006  

Nº SAIC: 10200.88/005-1  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): Universidade Regional de Blumenau/SC  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) Definir, planejar, 
coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da 
agricultura, pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 14/08/2001  

Vigência: 05 anos (14/08/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/120-2  
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Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Universidade de Ponta Grossa - UEPG  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) Definir, planejar, 
coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da 
agricultura, pecuária, silvicultura, e demais áreas afins; bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 16/10/2001  

Vigência: 05 anos (16/10/2006)  

Nº SAIC: 10200.01/152-5  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-chuva  

Parceiro(s): UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

Objeto do contrato: 

O objeto do presente Contrato é o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar 
e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados a 
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e tecnologia de alimentos; b) 
envidar esforços a fim de viabilizar a aplicação prática os supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 05/10/1999  

Vigência: 05 anos (05/10/2004)  

Nº SAIC: 10200.99/129-6  
 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): Municipio de Carlópolis  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objetivo o estabelecimento de condições básicas de 
cooperação, entre as partes, visando especialmente: a) Definir, planejar, 
coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da 
agricultura, pecuária, silvicultura, tecnologia de alimentos e demais áreas afins;   
b) Envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos 
conhecimentos técnico-científicos.  

Data da assinatura: 28/05/2002  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 10200.02/0069-0  
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Tipo de contrato: Termo 

Palavra-chave: Tecnologia em Silvicultura/Manejo  

Parceiro(s): Fundo Nacional de Controle à Vespa da Madeira - FUNCEMA  

Objeto do contrato: 

O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto regulamentar as 
condições de repasse da CONTRAPARTIDA do FUNCEMA na Execução do 
PROJETO, as condições de sigilo quanto às informações tecnológicas aportadas 
pelos PARTÍCIPES e geradas pelos mesmos no PROJETO e estabelecer os 
direitos dos PARTÍCIPES quanto à titularidade, a comercialização e o uso da 
propriedade intelectual resultante do PROJETO. CONSIDERANDO:- que o 
projeto "Tecnologia em Silvicultura e Manejo para a Cadeia Produtiva da Madeira 
e Móveis", doravante denominado PROJETO, foi aprovado pela Resolução nº 
0212 de 03/12/2001 da Diretoria Executiva da Financiadora de estudos e Projetos 
- FINEP para recebimento de recursos do Fundo Nacional e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - FNDCT/CT-VERDE-AMARELO, convênio nº 
2.1.01.0760.00 celebrado entre a FINEP, a FUNPAR e o FUNCEMA;- que o 
detalhamento do PROJETO relacionado ao presente TERMO DE 
COMPROMISSO encontra-se ao Plano de Trabalho o qual é parte integrante do 
Convênio firmado entre a FINEP,FUNCEMA E FUNPAR;- que o CONVÊNIO 
FINEP prevê uma CONTRAPARTIDA do FUNCEMA de R$ 400.000,00 
(Quatrocentos mil reais) para a execução do PROJETO;- que o convênio nº 
2.1.01.0760.00 celebrado entre a FINEP, a FUNPAR e o FUNCEMA faculta aos 
PARTÌCIPES o direito de estabelecer acordo para regulamentar as condições de 
confidencialidade de titularidade, comercialização e o uso da propriedade 
intelectual dos resultados e conhecimentos gerados na execução do PROJETO.  

Data da assinatura: 01/04/2002  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 21500.02/0019-9  
 

Palavra-chave: Vespa da madeira  

Parceiro(s): 
FUNCEMA - Fundo Nacional de Controle à Vespa da Madeira - Termo Aditivo ao 
Contrato de Cooperação Técnica  

Objeto do contrato: 
O presente Termo Aditivo objetiva a integração de esforços entre as partes, para 
implementação de pesquisa e a execução dos trabalhos relativos ao controle da 
vespa-da-madeira com tecnologias geradas e indicadas pela Embrapa.  

Data da assinatura: 25/04/2000  

Vigência: 05 anos (até 29/11/2004)  

Nº SAIC: 21500.94/012-3-02  
 

Palavra-chave: Concurso de redação  

Parceiro(s): 
Instituto Conservation Internacional do Brasil - CI e Embrapa Pantanal Termo de 
Parceria  

Objeto do contrato: 

O presente Termo de Parceria tem por objeto, mediante a conjugação de 
esforços dos partícipes, a execução pela Embrapa, por intermédio de suas 
Unidades Descentralizadas Embrapa Florestas e Embrapa Pantanal e pela CI-
Brasil, do Concurso Nacional de Redação "Fauna e Flora do Pantanal", atividade 
de interesse mútuo, consistente de Ações de Educação Ambiental e de 
divulgação de informações técnicas, nos moldes do Regulamento, que passa a 
fazer parte deste Termo como Anexo I, trabalho estes integrantes do Macro-
Programa 04 nº 622.04.02.6.33.02, intitulado "Florestas na Embrapa: estratégias 
de consolidação da imagem da pesquisa florestal, catalogado no Sistema da 
Embrapa.  

Data da assinatura: 30/06/2003  

Vigência: 6 meses  

Nº SAIC: 10200.03/0054-1  
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Palavra-chave: Arrendamento  

Parceiro(s): 
Águia Florestal Industria de Madeira Ltda Termo de Arrendamento de área 
destinada a reflorestamento  

Objeto do contrato: 

Objetiva o arredamento, pela Embrapa à arrendatária, para fins de 
reflorestamento, de uma área de 450,00ha (quatrocentos e cinquenta hectares), 
integrante da Fazenda modelo, localizada na Rodovia do Talco, de sua 
propriedade, no Município de Ponta Grossa, PR. Após a implantação do 
reflorestamento, conforme planta, anexo indissociável do presente instrumento, 
as glebas serão medidas para determinar-se a área do efetivo plantio. O 
reflorestamento será implantado em locais adequados da área arrendada, de 
forma que a legislação ambiental vigente seja respeitada.  

Data da assinatura: 01/03/1999  

Vigência: 25 anos  

Nº SAIC: 10200.99/015-7  

 

Tipo de contrato: Prestação de Serviços 

Palavra-chave: Áreas degradadas  

Parceiro(s): Caminhos do Paraná  

Objeto do contrato: 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, a EMBRAPA, obriga-se a 
executar, em benefício da CDP, os serviços de Elaboração de um Projeto de 
Engenharia para Recuperação de Áreas Degradadas ao longo das BR 277 e BR 
373 e das Praças de Pedágio, bem como o acompanhamento e assessoramento 
da execução dos trabalhos de recuperação prescristos, no Projeto de Engenharia. 
As atividades oriundas deste Contrato serão vinculadas ao Subprojeto Captação 
de Recursos, Código Nº 18.2000.324.03, doravante designado simplesmente 
Projeto, o qual uma vez rubricado pelas partes, passa a integrar o presente 
instrumento, independentemente de transcrição, sob a forma de Anexo.  

Data da assinatura: 18/03/2002  

Vigência: 03 anos (18/03/2005)  

Nº SAIC: 21500.02/0006-6  
 

Palavra-chave: Consultoria técnica  

Parceiro(s): 
Swedish Match do Brasil S.A., e a Fundação da Universidade Federal do Paraná - 
FUNPAR  

Objeto do contrato: 

Pelo presente contrato, a Embrapa Florestas e a Fundação, doravante também 
designadas EXECUTORAS, obrigam-se a executar, para a CONTRATANTE, os 
serviços de Consultoria Técnica, que consistirá no desenvolvimento de 
metodologia para avaliação da resistência do álamo à Septoria, no agrupamento 
de clones de álamo de acordo com sua resistência à Septoria e na definição de 
um programa de controle químico das doenças causadas por Septoria, cuja a 
execução dos experimentos será feita pela equipe técnica, nas instalações e 
propriedade da Contratante, estabelecidos no Projeto de Caracterização e 
Controle de Septoria do álamo, doravante designado simplesmente Projeto, o 
qual, uma vez rubricado pelas partes, passa a integrar o presente instrumento, 
independentemente de transcrição, sob a forma de Anexo I.  

Data da assinatura: 04/07/2003  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0013-1  
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Tipo de contrato: Acordo de Transferência de Materiais 

Palavra-chave: Materiais biológicos  

Parceiro(s): Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Objeto do contrato: 

O presente Acordo objetiva estabelecer as condições para a transferência pela 
Embrapa à UFPR dos materiais biológicos relacionados no Anexo I deste Acordo, 
para o fim específico de realização de pesquisa científica consistente em 
desenvolver protocolos de regeneração de gemas adventícias a partir de tecidos 
cultivados in vitro, especialmente no caso da espécie E. Urophylla. No futuro estes 
protocolos poderão ser utilizados para regenerar plantas a partir de tecidos 
transformados geneticamente.  

Data da assinatura: 29/09/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0020-6  
 

Palavra-chave: Materiais biológicos  

Parceiro(s): Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Objeto do contrato: 

O presente Acordo objetiva estabelecer as condições para a transferência pela 
Embrapa à UFPR dos materiais biológicos relacionados no Anexo I deste Acordo, 
para o fim específico de realização de pesquisa científica consistente em estudar a 
germinação, a sanidade e o armazenamento de sementes de Myrsine ferruginea. 
Pretende-se também aprimorar as técnicas usadas para a propagação e 
manutenção de sementes da espécie nativa, que pode ser utilizada para a 
recomposição florestal.  

Data da assinatura: 03/09/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0019-8  

 

Tipo de contrato: Cooperação Técnica 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Angelo Bonaldi  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária de interesse mútuo, 
consistentes na instalação do experimento denominado "Silvicultura e manejo de 
pupunha em área de solos gleizados no litoral do Estado do Paraná" em 
consonância com o subprojeto 01.2000.091-02.  

Data da assinatura: 12/03/2001  

Vigência: 05 anos (12/03/2006)  

Nº SAIC: 21500.01/003-4  
 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Adalberto Latuf  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária de interesse mútuo, 
consistentes na instalação do experimento denominado "Adubação da pupunheira, 
com N, P e K no litoral do Estado do Paraná em consonância com o subprojeto 
01.2000.091-02.  

Data da assinatura: 12/03/2001  

Vigência: 05 anos (12/03/2006)  

Nº SAIC: 21500.01/004-2  
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Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): A.L.U.  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva regularizar a cooperação entre a Embrapa e a 
Cooperante na avaliação de 156 (cento e cinqüenta e seis) progênies de erva-
mate oriundas de sete procedências: Antonio Olinto, PR; Barão de Cotegipe, RS; 
Cascavel, PR; Colombo, PR; Ivai, PR; Pinhão, PR e Quedas do Iguaçu, PR 
mediante a realização de seleção de plantas superiores entre procedências, 
progênies e dentro de progênies.  

Data da assinatura: 28/09/2001  

Vigência: 15 anos (28/09/2016)  

Nº SAIC: 10200.01/146-7  
 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Caetano Frisoli  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária de interesse mútuo, 
consistentes em implantação de experimento denominado "Silvicultura e manejo 
de pupunha (Bactris gasipaes) em área de cambissolo no litoral do Estado do 
Paraná em consonância com o subprojeto 01.2000.091-02.  

Data da assinatura: 12/03/2001  

Vigência: 05 anos (12/03/2006)  

Nº SAIC: 21500.01/005-9  
 

Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): Erva-mate Schier Ltda.  

Objeto do contrato: 
Desenvolvimento de material genético de erva-mate de alto poder produtivo e 
adequação das técnicas culturais necessárias ao pleno estabelecimento dessas 
técnicas, visando o melhoramento da espécie. 

Data da assinatura: 23/07/2001  

Vigência: 05 anos (23/07/2006)  

Nº SAIC: 21500.96/004-8-01  
 

Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capelli  

Objeto do contrato: 

Estabelecer cooperação entre as partes para a avaliação de 57 progênies de erva-
mate oriundas de duas procedências: Colombo, PR e Canoinhas, SC mediante a 
realização de seleção de plantas superiores entre procedência, progênies e dentro 
de progênies.  

Data da assinatura: 07/12/2001  

Vigência: 15 anos (07/12/2016)  

Nº SAIC: 10200.01/0189-7  
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Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): Epagri  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva regularizar a cooperação entre as partes na 
avaliação de 138 (cento e trinta e oito) e de 112 (cento e doze) progênies de erva-
mate em áreas físicas aportadas pela Epagri em Chapecó/SC e Três Barras/SC, 
respectivamente, visando a seleção de plantas superiores entre procedências, 
progênies e dentro de progênies.  

Data da assinatura: 03/06/2002  

Vigência: 15 anos (03/06/2017)  

Nº SAIC: 10200.02/0071-6  
 

Palavra-chave: Vespa-da-madeira  

Parceiro(s): Fundo Nacional de Controle à Vespa da Madeira - FUNCEMA  

Objeto do contrato: 

O presente objetiva a integração de esforços entre as partes, para a implantação e 
a execução dos trabalhos relativos ao controle de Cinara spp. (Homóptera: 
Aphididae) em Pinus spp., pela Embrapa, através de sua Unidade Descentralizada 
Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - Embrapa Florestas, de trabalhos de 
pesquisa agropecuária , de interesse mútuo, consistentes em realizar a biologia, 
flutuação populacional caracterização de danos e controle de Cinara spp. em 
plantios de Pinus spp., em consonância com o Projeto/Subprojeto (s): 
Monitoramento e Controle de Pragas e Doenças Florestais/Monitoramento e 
Controle de Cinara spp. (homoptera: Aphididae) em Pinus spp., o(s) qual(is), após 
rubricado(s) pelas partes, passa(m) a integrar o presente Contrato, para todos os 
efeitos de direito, independentemente de transcrição ,sob a forma de Anexo(s).  

Data da assinatura: 27/12/2000  

Vigência: 48 meses (até 27/12/2004)  

Nº SAIC: 10200.00/192-2  
 

Palavra-chave: Educação Ambiental/divulgação  

Parceiro(s): 
Centro de Educação Universitário São José dos Pinhais S.C. Ltda - por intermédio 
da Faculdade Metropolitana de Curitiba - FAMEC  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para 
a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo, consistentes de 
Ações de Educação Ambiental e de divulgação de produtos, serviços e 
informações técnicas, a serem executados nas dependências da Faculdade 
Metropolitana de Curitiba - FAMEC, pertencente ao Centro de Educação 
Universitária São José dos Pinhais, visando o desenvolvimento do setor florestal, 
trabalhos estes integrantes do Projeto nº 18.2000.324, intitulado "Comunicação e 
Negócios Tecnológicos na Embrapa Florestas" e do Subprojeto nº 18.2000.324-
05, "Comunicação para Transferência de Tecnologias na Embrapa Florestas" , 
catalogados no Sistema Embrapa de Planejamento-SEP.  

Data da assinatura: 03/04/2003  

Vigência: 05 anos (03/04/2008)  

Nº SAIC: 21500.03/0006-5  
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Palavra-chave: Arboreto/Educação Ambiental  

Parceiro(s): Instituto de Solidariedade  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objetivo a integração de esforços entre as partes, 
para a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo de 
acompanhamento na implantação de Arboreto Botânico e Desenvolvimento de 
Ações de Educação Ambiental, nas dependências da sede do Instituto 
Solidariedade, visando o desenvolvimento do setor florestal, trabalhos integrantes 
dos Projetos nº 182000.324 intitulado "Comunicação e Negócios Tecnológicos na 
Embrapa Florestas" e nº 18.2001.330-03, intitulado "Integração da embrapa 
Florestas com a Sociedade através de Eventos e Educação Ambiental" catalogado 
no Sistema Embrapa de Planejamento- SEP.  

Data da assinatura: 04/03/2002  

Vigência: 05 anos (04/03/2007)  

Nº SAIC: 21500.02/0002-5  
 

Palavra-chave: Cinara  

Parceiro(s): Inpacel Agroflorestal Ltda.  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva a integração de esforços entre as partes, para a 
execução, pela Embrapa, por intermédio de sua Unidade Descentralizada Centro 
Nacional de Pesquisas de Florestas, de trabalhos de pesquisa agropecuária, de 
interesse mútuo, consistentes em:- Determinar os períodos de ocorrência de 
Cinara pinivora e C. atlântica, e de seus inimigos naturais, em plantios de P. taeda 
e P. oocarpa em diferentes regiões bioclimáticas no Sul do Brasil; - Caracterizar os 
danos e quantificar a perda de crescimento provocada pelo ataque de Cinara spp. 
em plantios de P. taeda e P. oocarpa, estabelecidos no Projeto Monitoramento e 
Controle de Pragas e Doenças Florestais Código nº 08.098.505 e no Subprojeto: 
Monitoramento e Controle de Pragas e Doenças Florestais Código nº 08.098.505-
01.  

Data da assinatura: 28/03/2002  

Vigência: 02 anos  

Nº SAIC: 21500.02/0016-5  
 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Sr. José Sebastião Massambani  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva estabelecer cooperação técnica entre a Embrapa e a 
Cooperante na instalação e condução de experimentos visando: avaliação de 
progênies nativas de pupunha, oriundas de populações de Benjamim Constant, 
AM, mediante a realização de seleção de plantas promissoras dentro e entre as 
progênies e obtenção de cultivar de pupunha.  

Data da assinatura: 14/03/2002  

Vigência: 15 anos(14/03/2017)  

Nº SAIC: 10200.02/0033-6  
 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): José Moreno  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária de interesse mútuo, 
consistentes na instalação do experimento denominado "Adubação da pupunheira, 
com N e K no litoral do Estado do Paraná em áreas planas e baixadas" em 
consonância com o subprojeto 01.2000.091-02  

Data da assinatura: 12/03/2001  

Vigência: 05anos(12/03/2006)  

Nº SAIC: 21500.01/002-6  
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Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Marco Aurélio Jussiani da Silva  

Objeto do contrato: 

O presente contrato objetiva estabelecer cooperação técnica entre a Embrapa e o 
Cooperante na instalação e condução dos experimentos visando:I. avaliação de 
progênies nativas de pupunha,oriundas de populações de Benjamim Constant, 
AM, mediante a realização de seleção de plantas promissoras dentro e entre as 
progênies;II. II. Obtenção de cultivar de pupunha.  

Data da assinatura: 14/06/2002  

Vigência: 15 anos (até 14/06/2017)  

Nº SAIC: 10200.02/0082-3  
 

Palavra-chave: Plano de Manejo  

Parceiro(s): Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objetivo estabelecer a integração de esforços para a 
execução pelos Partícipes de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse 
mútuo, consistentes na revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual Vila Rica, 
Fênix - PR; e no estabelecimento dos parâmetros para o monitoramento dos 
efeitos sobre a biodiversidade regional da recomposição da Floresta Estacional 
Semidecidual Aluvial (floresta ciliar) na região de entorno do Parque Estadual Vila 
Rica do Espírito Santo, Fênix, PR, em consonância com o Projeto de nº 
08.199.507, intitulado "Silvicultura de Espécies Nativas para Produção de 
Benefícios Diretos e para Recuperação Ambiental", catalogado no Sistema 
Embrapa de Planejamento – SEP.  

Data da assinatura: 01/11/2002  

Vigência: 01 ano (31/11/2003)  

Nº SAIC: 21500.02/0031-4  
 

Palavra-chave: Arboreto/educação ambiental  

Parceiro(s): Município de Apucarana, PR  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objetivo a integração de esforços entre as partes, 
para a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo de 
acompanhamento na implantação de Arboreto Botânico e Desenvolvimento de 
Ações de Educação Ambiental, a ser executado no Parque Municipal da Raposa, 
no Município de Apucarana, PR, visando o desenvolvimento do setor florestal, 
trabalhos estes integrantes dos Projetos nº 08.099.507 "Silvicultura de espécies 
nativas para produção de benefícios diretos para recuperação ambiental", 
18.2000.324 intitulado "Comunicação e Negócios Tecnológicos na Embrapa 
Florestas" e nº 18.2001.330, intitulado "Integração da Embrapa Florestas com a 
Sociedade através de Eventos e Educação Ambiental" catalogados no Sistema 
Embrapa de Planejamento - SEP.  

Data da assinatura: 27/09/2002  

Vigência: 05 anos  

Nº SAIC: 21500.02/0029-8  
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Palavra-chave: Arboreto/educação ambiental  

Parceiro(s): Município de Palmas, PR  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objetivo a integração de esforços entre as partes, 
para a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo de 
acompanhamento na implantação de Arboretos Botânicos e Desenvolvimento de 
Ações de Educação Ambiental, a serem executados em áreas próximas ao Bairro 
Aeroporto, nas dependências do Município de Palmas, visando o desenvolvimento 
do setor florestal, trabalhos estes integrantes dos Projetos: "Silvicultura de 
espécies nativas para produção de benefícios diretos para recuperação ambiental" 
código nº 08.099.507, "Comunicação e Negócios Tecnológicos na Embrapa 
Florestas" código nº 18.2000.324 e "Integração da Embrapa Florestas com a 
Sociedade através de Eventos e Educação Ambiental" código nº 18.2001.330, 
catalogados no Sistema Embrapa de Planejamento-SEP.  

Data da assinatura: 09/09/2002  

Vigência: 05 anos  

Nº SAIC: 21500.02/0030-6  
 

Palavra-chave: Educação ambiental  

Parceiro(s): 
Município de Mandirituba, PR e a Associação Brasileira de Amparo à Infância - 
ABAI  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objetivo a integração de esforços para a execução 
pelos Partícipes de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, 
consistentes de Ações de Educação Ambiental, a serem executados nas 
dependências da sede da Associação Brasileira de Amparo à Infância- ABAI, 
visando o desenvolvimento do setor florestal, trabalhos estes integrantes do 
Projeto nº 18.2001.330, intitulado "Integração da Embrapa Florestas com a 
Sociedade através de Eventos e Educação Ambiental" e do Subprojeto nº 
18.2001.330-03,"Programa de Educação Ambiental da Embrapa Florestas - 
PREA, catalogados no Sistema Embrapa de Planejamento-SEP.  

Data da assinatura: 05/02/2003  

Vigência: 05 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0002-4  
 

Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): Neiverth Filho  

Objeto do contrato: 

Estabelecer cooperação entre as partes para a avaliação de 115 progênies de 
erva-mate coletadas pela Embrapa nas seguintes regiões: Antonio Olinto, PR; 
Barão de Cotegipe, RS; Cascavel, PR, Pinhão , PR; Colombo, PR e Quedas do 
Iguaçu, PR e 25 progêneis coletas pela Cooperante em Ivai, PR visando a seleção 
de plantas superiores entre procedência, progênies e dentro de progênies  

Data da assinatura: 07/12/2001  

Vigência: 15 anos  

Nº SAIC: 10200.01/0190-5  
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Palavra-chave: Sistema computacional  

Parceiro(s): Niederheitmann e Wiltenburg Ltda  

Objeto do contrato: 

O presente contrato objetiva a integração de esforços entre as partes, para a 
execução de trabalhos de pesquisa florestal, de interesse mútuo, consistentes em 
desenvolver um sistema computacional para permitir a seleção genética e a 
estimação de componentes de variância e predição do valor genético dos 
indivíduos com incorporação de informações genéticas e não genéticas 
disponíveis num conjunto de dados, empregando a técnica dos melhores peditores 
lineares não viciados (BLUP) em consonância com o subprojeto "Captação de 
Recursos", código nº 18.2000.324-03, doravante designado simplesmente Projeto, 
catalogado no Sistema Embrapa de Planejamento - SEP.  

Data da assinatura: 18/03/2003  

Vigência: 01 ano  

Nº SAIC: 21500.03/0005-7  
 

Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): Schier  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva regularizar a cooperação entre a Embrapa e a 
Cooperante na avaliação de 102 (cento e duas) progênies de erva-mate oriundas 
de sete procedências: Antonio Olinto, PR; Barão de Cotegipe, RS; Cascavel, PR; 
Colombo, PR; Ivai, PR; Pinhão, PR e Quedas do Iguaçu, PR mediante a 
realização de seleção de plantas superiores entre procedências, progênies e 
dentro de progênies.  

Data da assinatura: 30/10/2001  

Vigência: 15 anos (30/10/2016)  

Nº SAIC: 10200.01/160-8  
 

Palavra-chave: Trilha ecológica/educação ambienta  

Parceiro(s): Santa Mônica Clube de Campo  

Objeto do contrato: 

Execução de atividades de interesse mútuo, consistentes em acompanhamento 
técnico da implantação da trilha ecológico e desenvolvimento de ações de 
educação ambiental, nas dependências da sede campestre do Santa Mônica 
Clube de Campo.  

Data da assinatura: 02/05/2001  

Vigência: 05 anos(02/05/2006)  

Nº SAIC: 21500.01/027-3  
 

Palavra-chave: Erva -mate  

Parceiro(s): Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Objeto do contrato: 

Objetiva estabelecer cooperação entre as partes na avaliação de 64 progênies de 
erva-mate oriundas de cinco procedências: Barão de Cotegipe, RS; Cascavel, PR; 
Colombo, PR; Ivaí, PR e Quedas do Iguaçu, PR, em área física aportada pela 
UFPR, no Município de Pinhais, PR, na Estação Experimental do Canguiri.  

Data da assinatura: 24/09/2001  

Vigência: 15 anos (24/09/2016)  

Nº SAIC: 10200.01/145-9  
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Palavra-chave: Erva-mate  

Parceiro(s): Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - URICER  

Objeto do contrato: 

Objetiva estabelecer cooperação entre a Embrapa e a Cooperante na avaliação de 
54 (cinqüenta e quatro) progênies de erva-mate oriundas de três procedências: 
Colombo (Pomar de Sementes); Canoinhas (ervais nativos), mediante a realização 
de seleção de plantas superiores entre procedências, progênies e dentro de 
progênies.  

Data da assinatura: 30/10/2001  

Vigência: 15 anos (30/10/2016)  

Nº SAIC: 10200.01/161-6  
 

Palavra-chave: Educação ambiental e divulgação  

Parceiro(s): 
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba - SEB e Faculdade Evangélica do 
Paraná - FEPAR  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para 
a execução, pela Embrapa Florestas, de trabalhos de interesse mútuo, 
consistentes de Ações de Educação Ambiental e de divulgação de produtos, 
serviços e informações técnicas, a serem executados nas dependências da 
Faculdade Evangélica do Paraná - FEPAR, pertencente a Sociedade Evangélica 
Beneficente de Curitiba, PR - SEB, visando o desenvolvimento do setor florestal, 
nutricional e toxicológico, trabalhos estes integrantes do subprojeto nº 
06.18.00.324-05, intitulado "Comunicação para Transferência de Tecnologias na 
Embrapa Florestas", catalogado com a numeração do macroprograma de 
transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 29/07/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0014-9  
 

Palavra-chave: Agenda Comum  

Parceiro(s): Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater-PR  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva estabelecer cooperação institucional entre as partes, 
para a execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, assistência técnica e de 
extensão, consistentes na introdução do componente florestal nos sistemas 
convencionais de produção do Estado do Paraná por meio da operacionalização 
de ações direcionadas ao estabelecimento de uma Agenda Comum abrangendo 
os seguintes temas: Recomposição de Áreas de Preservação Permanente e de 
Reserva Legal; Sistemas de produção da Bracatinga; Cultivo florestal madeireiro; 
Sistemas de produção da Erva-mate; Sistemas Silvipastoris, em consonância com 
o subprojeto nº 06.18.2000.324-05, intitulado "Comunicação para transferência de 
tecnologia na Embrapa Florestas", catalogado com a numeração do 
macroprograma de transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 27/07/2003  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0012-3  
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Palavra-chave: Arboreto, educação ambiental  

Parceiro(s): Cocamar - Cooperativa Agroindustrial  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objetivo a integração de esforços entre as partes, 
para a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo de 
acompanhamento na implantação de Arboreto Botânico e Desenvolvimento de 
Ações de Educação Ambiental, a ser executado na Fazenda, denominada área de 
Reflorestamento Castelo V, nos lotes 141 e 142 da gleba Ataláia, pertencente ao 
Município de Presidente Castelo Branco, visando o desenvolvimento do setor 
florestal.  

Data da assinatura: 04/12/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0026-3  
 

Palavra-chave: Propagação vegetativa erva-mate  

Parceiro(s): Baldo S.A. Comércio, Industria e Exportações  

Objeto do contrato: 

O presente cotnrato objetiva a integração de esforços para a execução pela 
Embrapa Florestas de trabalhos de interesse mutuo, consistentes no delineamento 
de pesquisas envolvendo diferentes tecnologias de propagação vegetativa de 
erva-mate (llex paaguariensis) e implantação de testes comparativos à campo 
(validação).  

Data da assinatura: 02/10/2003  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 2150003/0021-4  
 

Palavra-chave: Manejo/macaco-prego  

Parceiro(s): Remasa Reflorestadora Ltda  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa, de interesse mútuo, consistentes em elaborar 
propostas de manejo para minimizar o impacto predatório do macaco-prego em 
plantios comerciais de Pinus spp. e Araucária angustifólia; quantificar e qualificar 
os danos causados pelo macaco-prego aos plantios dos Pinus spp. e Araucária 
angustifólia, identificando variações intra e interanuais, espécies e idades mais 
susceptíveis ao "ataque", influência da conformação especial do talhão e sua 
proximidade dos remanescentes de florestas nativa, cursos d´água e outros 
acidentes naturais; realizar um censo populacional deste primata na área da 
Remasa; avaliar a disponibilidade de recursos alimentares (frutos) nos 
remanescentes de floresta nativa desta propriedade; desenvolver e testar técnicas 
de manejo, tanto para o macaco-prego, quanto para a propriedade.  

Data da assinatura: 16/10/2003  

Vigência: 2 (dois) anos  

Nº SAIC: 21500.03/0023-0  
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Palavra-chave: Educação Ambiental/transferência  

Parceiro(s): 
Federação das Associações de Recuperação Florestal do Estado de São Paulo - 
FARESP  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para 
a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo, consistentes de 
Ações de Educação Ambiental e de divulgação de produtos, serviços e 
informações técnicas, visando o desenvolvimento do setor florestal, trabalhos 
estes integrantes do Projeto nº 06.18.2000.324, intitulado “Comunicação e 
Negócios Tecnológicos na Embrapa Florestas” e do Subprojeto nº 
06.18.2000.324-05, “Comunicação para Transferência de Tecnologias na 
Embrapa Florestas”, catalogados com a numeração do macroprograma de 
transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 29/12/200  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0027-1  
 

Palavra-chave: Educação Ambiental/transferência  

Parceiro(s): 
Instituto Brasileiro de Produtividade e Qualidade Florestal e Ambiental - 
HARBORA  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para 
a execução, pela Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo, consistentes de 
Ações de Educação Ambiental e de divulgação de produtos, serviços e 
informações técnicas, visando o desenvolvimento do setor florestal, trabalhos 
estes integrantes do Projeto nº 06.18.2000.324, intitulado “Comunicação e 
Negócios Tecnológicos na Embrapa Florestas” e do Subprojeto nº 
06.18.2000.324-05, “Comunicação para Transferência de Tecnologias na 
Embrapa Florestas”, catalogados com a numeração do macroprograma de 
transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 29/12/200  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0028-9  
 

Palavra-chave: Educação ambiental  

Parceiro(s): Município de Balsa Nova, PR  

Objeto do contrato: 

O presente contrato tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para 
a execução da Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo, consistentes de ações 
de educação ambiental em oferecer treinamentos sobre os conteúdos ambientais: 
ar, água, solo, flora, fauna e ser humano, para técnicos e professores, orientar na 
composição do Museu Ecológico e na elaboração de material didático pedagógico. 

Data da assinatura: 29/12/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0029-7  
 

Palavra-chave: termo aditivo - plano de manejo  

Parceiro(s): Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais  

Objeto do contrato: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 02 (dois) anos, 
com vencimento em 01/11/2005, podendo ser prorrogável por sucessivos 
períodos, mediante a celebração de outros termos aditivos.  

Data da assinatura: 30/12/2003  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0031-4-01  
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Palavra-chave: Educação ambiental  

Parceiro(s): Município de Lapa, PR  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objeto a integração de esforços entre as partes, para 
a implantação de Ações de Educação Ambiental através de 
capacitação/treinamentos para técnicos e professores, culminando com a 
elaboração de material didático-pedagógico, em consonância com o subprojeto nº 
06.18.2000.324-05, intitulado “Comunicação para Transferência de Tecnologias na 
Embrapa Florestas” , catalogado com a numeração do macroprograma de 
transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 29/12/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0030-5  
 

Palavra-chave: Educação Ambiental, divulgação  

Parceiro(s): IDS - Instituto de Desenvolvimento Sustentável  

Objeto do contrato: 

Conjunção de esforços entre a IDS e a Embrapa para a execução, de ações de 
educação ambiental, consistentes na divulgação de produtos, serviços e 
informações técnicas, visando o desenvolvimento do setor florestal, em especial 
sobre a "Araucária angustifolia" e outras espécies nativas dos biomas do Sul do 
País.  

Data da assinatura: 30/12/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0033-9  
 

Palavra-chave: Arboreto botânico  

Parceiro(s): Prefeitura-Município Cruz Alta, RS  

Objeto do contrato: 

Integração de esforços entre as partes, para execução pela Embrapa de trabalhos 
de interesse mutuo de acompanhamento, consistentes na implantação de arboreto 
botânico e desenvolvimento de ações de educação ambiental, a serem 
executados em áreas do Parque Florestal Municipal do Município Cruz Alta, RS, 
visando o desenvolvimento do setor florestal.  

Data da assinatura: 30/12/2003  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.03/0031-3  
 

Palavra-chave: Cogumelos comestíveis nativos  

Parceiro(s): 
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, PR – SEB e a Faculdade 
Evangélica do Paraná – FEPAR  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva a integração de esforços entre as partes, para a 
execução, pela Embrapa Florestas e pela Faculdade Evangélica do Paraná – 
FEPAR, da avaliação da qualidade nutricional e do perfil toxicológico de 
cogumelos comestíveis nativos do Estado do Paraná, em consonância com o 
Projeto “Bioprospecção e potencial de uso da macromicota do Estado do Paraná”, 
código nº 06.02.2002.407, catalogado com a numeração do macroprograma de 
transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 31/12/2003  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 10200.03/0259-6  
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Tipo de contrato: Cooperação Técnica e Financeira 

Palavra-chave: Sistema computacional/vespa  

Parceiro(s): Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda  

Objeto do contrato: 

O presente contrato objetiva a integração de esforços entre as partes, para a 
execução de trabalhos de pesquisa florestal, de interesse mútuo, pela Embrapa e 
pela Fundação, doravante também designadas Executoras, consistentes em 
desenvolver técnicas de registro sistemático das informações decorrentes das 
ações realizadas nas áreas de Controle da Vespa-da-madeira, através de sistema 
de computador em ambiente Windows, em consonância com o subprojeto 
"Captação de Recursos", código nº 18.2000.324-03, doravante designado 
simplesmente Projeto, catalogado no Sistema Embrapa de Planejamento - SEP.  

Data da assinatura: 10/01/2003  

Vigência: ainda em vigência - 6 meses  

Nº SAIC: 21500.03/0007-3  

 

Tipo de contrato: Convênios 

Palavra-chave: Pesquisa florestal  

Parceiro(s): 
Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - Epagri Termo 
Aditivo nº 01 ao Convênio de Cooperação Técnica  

Objeto do contrato: 

O objetivo é o estabelecimento de condições básicas de cooperação, entre as 
partes nos termos da cláusula Quinta do convênio, visando a execução as 
atividades relacionadas ao desenvolvimento florestal, particularmente o Estado de 
Santa Catarina especialmente às ligadas à pesquisa e transferência de tecnologia, 
identificando mecanismos de integração de atividades cooperativas entre a 
Embrapa Florestas e a Epagri conforme "Plano de Trabalho".  

Data da assinatura: 16/03/2001  

Vigência: 5 anos (16/03/2006)  

Nº SAIC: 10200.00/172-4-01  
 

Palavra-chave: Monitoramento/aval./capacitação  

Parceiro(s): 
Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - Epagri Convênio 
de Cooperação Técnica  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por fim estabelecer e regulamentar um programa de 
cooperação técnica entre a Embrapa e a Epagri, no sentido de integrar esforços 
para a execução, em regime de colaboração, dos trabalhos de pesquisa, 
desenvolvimento em monitoramento e avaliação de impacto ambiental nos 
ecossistemas das florestas e Capacitação de recursos humanos, particularmente 
na área da flora e economia ambiental, tendo como unidade de gestão, o Centro 
Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF, e as Estações Experimentais da 
Epagri, sem prejuízo da ação individual e independente de cada uma das partes 
integrantes deste Convênio.  

Data da assinatura: 04/12/2000  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 10200.00/172-4  
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Palavra-chave: Guarda-chuva/institucional  

Parceiro(s): Fundação Funpar Acordo Geral de Parceria para oferta de Serviços Técnicos  

Objeto do contrato: 

O presente Acordo Geral tem por objeto o estabelecimento das condições básicas 
de atuação conjunta da Embrapa e Fundação, com o intuito específico de 
disponibilizarem e executarem serviços técnicos de pesquisa e desenvolvimento e 
outros serviços técnicos profissionais especializados no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico, tecnologia de alimentos e 
desenvolvimento de produtos, em atendimento a demandas de terceiros.  

Data da assinatura: 11/06/2002  

Vigência: 05 anos  

Nº SAIC: 10200.02/0110-2  
 

Palavra-chave: Vespa da madeira  

Parceiro(s): USDA Termo Aditivo ao Memorandum de Entendimentos básico  

Objeto do contrato: 
Continuidade do objeto "desenvolver programa integrado de manejo da vespa da 
madeira".  

Data da assinatura: Não consta  

Vigência: 20/03/2005  

Nº SAIC: 10200.95/004-5-01  
 

Palavra-chave: Espécies arbóreas  

Parceiro(s): 
Fundação Araucária Convênio - Dinâmica de crescimento de espécies arbóreas 
em remanescentes de florestas naturais do Estado do Paraná  

Objeto do contrato: 

O objeto deste Convênio constitui na transferência de recursos financeiros para 
implementação do projeto protocolado sobre o número: "876 - Dinâmica de 
Crescimento de Espécies Arbóreas em Remanescentes de Florestas Naturais do 
Estado do Paraná, sob Diferentes Condições Ambientais", conforme Anexo 
Relação de Projetos no Convênio, contemplado no PROGRAMA DE APOIO À 
PESQUISA BÁSICA E APLICADA - Edital 03/2001.  

Data da assinatura: 14/05/03  

Vigência: 18 meses  

Nº SAIC: 21500.03/0009-9  
 

Palavra-chave: Plantas medicinais  

Parceiro(s): 
Fundação Lyndolpho Silva CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 
PRODETAB  

Objeto do contrato: 

O Presente convênio referente ao prodetab objetiva a integração de esforços entre 
os participes, para que as executoras, em regime de colaboração, desenvolvam os 
trabalhos de pesquisa agropecuária consistentes e em consonância com o Projeto 
"Mercado de Plantas Medicinais do Paraná - oferta, demanda e beneficiamento e 
condicionamento do consumo final", cabendo à primeira executora a execução do 
subprojeto "Análise técnica e econômica da produção de plantas medicinais mo 
Estado do Paraná", à segunda executora a execução do subprojeto "Análise do 
Mercado de Plantas Medicinais no Paraná" e à terceira executora a execução do 
subprojeto" Diagnóstico do suporte técnico de Saúde". 

Data da assinatura: 28/12/2000  

Vigência: 3 anos e 2 meses (até 28/02/2004)  

Nº SAIC: 10200.00/170-8  
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Palavra-chave: Palmito de pupunha  

Parceiro(s): Fundação Funpar CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PRODETAB  

Objeto do contrato: 

O Presente convênio referente ao prodetab objetiva a integração de esforços entre 
os participes, para que as executoras, em regime de colaboração, desenvolvam os 
trabalhos de pesquisa agropecuária consistentes e em consonância com o Projeto 
"Palmito de pupunha (Bactris gasipaes): uma alternativa sustentável para o 
aproveitamento de áreas abandonadas e/ou degradadas pela agricultura no 
domínio da mata Atlântica" cabendo à primeira executora a execução do 
subprojeto "Zoneamento edafo-climático de regiões apropriadas à cultura da 
pupunha (Bactris gasipaes), diagnóstico de sistemas de produção em mercado", à 
segunda executora a execução dos subprojetos "Melhoramento Genético, 
Conservação e propagação da pupunha (Bactris gasipaes) no Estado do Paraná" 
e "Silvicultura, Manejo e processamento de palmito de pupunha (Bactris gasipaes) 
no Litoral do Estado do Paraná" e à terceira executora a execução do subprojeto" 
Produção de palmito de pupunha (Bactris gasipaes): em áreas abandonadas e/ou 
degradadas na região noroeste do Estado do Paraná".  

Data da assinatura: 22/12/2000  

Vigência: 3 anos e 2 meses (até 22/02/2004)  

Nº SAIC: 10200.00/180-7  
 

Palavra-chave: Macrofungos/cogumelos  

Parceiro(s): Universidade Federal do Paraná - UFPR Convênio de Cooperação Técnica  

Objeto do contrato: 

O presente Convênio objetiva a integração de esforços entre as partícipes, para a 
execução, pela Embrapa Florestas e pela Universidade Federal do Paraná, de 
trabalhos de interesse mútuo, que visa explorar a variabilidade genética dos 
macrofungos para usos diversos, em especial dos cogumelos como alimentos 
funcionais, tendo-se em mente o aproveitamento sustentável dos recursos 
florestais não madeiráveis, com geração de renda, preservação dos biomas e 
oferta de alimento de elevado valor nutricional e/ou outros produtos de interesse 
biotecnológico, em consonância com o Projeto "Bioprospecção e potencial de uso 
da macromicota do Estado do Paraná", Código nº 06.02.2002.407.  

Data da assinatura: 04/09/2003  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 10200.03/0067-3  
 

Palavra-chave: Áreas degradadas  

Parceiro(s): 
Caminhos do Paraná S/A e Fundação da Universidade Federal do Paraná - 
Funpar  

Objeto do contrato: 

O presente convênio objetiva a integração das partes, para execução de trabalhos 
de pesquisa florestal, de interesse mútuo, pela Embrapa e pela Fundação, 
doravante designada EXECUTORAS, consistentes em: executar pesquisa de 
desenvolvimento de espécies nativas e instalação de unidades demonstrativas de 
recuperação de áreas degradadas nas áreas sob concessão da CDP em 
consonância com o subprojeto "Comunicação para transferência de tecnologia na 
Embrapa Florestas, código 18.2000.324-05, doravante designado simplesmente 
Projeto.  

Data da assinatura: 07/02/2003  

Vigência: 14 meses  

Nº SAIC: 21500.03/0001-6  
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Palavra-chave: Prodetab-insumo agrícola  

Parceiro(s): Fundação da Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal Paraná  

Objeto do contrato: 

Desenvolver trabalhos de pesquisa do subprojeto "Caracterização da serragem e 
sua transformação em insumo agrícola e florestal" em consonância com o Projeto 
"Adequação e possibilidades de uso de resíduos da atividade florestal com enfase 
a serragem em fruticultura e florestas plantadas.  

Data da assinatura: 14/10/2003  

Vigência: 13/10/2006  

Nº SAIC: 10200.03/0097-0  
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Contratos firmados nos anos de 2004 a 2007 
 

Tipo de contrato: Cooperação Geral 

Palavra-chave: Institucional/Guarda-Chuva  

Parceiro(s): INSTITUTO DE CULTURA ESPÍRITA - ICEPA  

Objeto do contrato: Prorrogação da vigência por mais 05 (cinco anos).  

Data da assinatura: 18/12/2006  

Vigência: até 18/12/2011  

Nº SAIC: 10200.01/177-2-01  
 

Palavra-chave: Institucional - Guarda-chuva  

Parceiro(s): FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - FUNPAR  

Objeto do contrato: PRORROGAÇÃO DO PRAZO  

Data da assinatura: 07/03/2007  

Vigência: 05 anos – até 11/06/2012  

Nº SAIC: 10200.02/0110-2-01  

 

Tipo de contrato: Termo 

Palavra-chave: TECVERT - cinara  

Parceiro(s): 
FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O TURFAL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS E FUNDAÇÃO 
FUNPAR. (convênio Finep (fndct/ct-verde amarelo), funpar e turfal)  

Objeto do contrato: 

O presente Termo de Compromisso tem por objeto regulamentar as condições de 
repasse da CONTRAPARTIDA do FUNCEMA na execução do PROJETO, as 
condições de sigilo quanto às informações tecnológicas aportadas pelos 
PARTÍCIPES e geradas pelos mesmos no PROJETO e estabelecer os direitos 
dos PARTÍCIPES quanto à titularidade, a comercialização e o uso da propriedade 
intelectual resultante do PROJETO.  

Data da assinatura: 23/04/2004  

Vigência: 12/12/2004  

Nº SAIC: 21500.04/0004-9  
 

Palavra-chave: Ecossistemas - silvipastoril  

Parceiro(s): 
Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-
PARANÁ e o Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR.  

Objeto do contrato: 

Trabalhos de pesquisa agropecuária, assistência técnica e de extensão 
consistentes na atualização técnica de profissionais da extensão rural em 
aspectos relacionados a ecossistemas florestais e sistema silvipastoril, bem como 
gerar informações e conhecimentos de rotina em sistema silvipastoril e sobre a 
reabilitação ecológica de APP e RL para condições regionais visando a sua 
difusão.  

Data da assinatura: 30/12/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.030032-1  
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Palavra-chave: Rede avançada - óptica  

Parceiro(s): Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP  

Objeto do contrato: 

Planejar,instalar e manter um serviço de rede avançada em área metropolitana, 
restrito, não comercial, de provimento de conectividade óptica que permita uso 
avançado da tecnologia da informação e comunicação em prol da pesquisa 
científica e do ensino.  

Data da assinatura: 27/07/2005  

Vigência: 180 dias  

Nº SAIC: 10200.05/0144-8  
 

Palavra-chave: Inclusão digital  

Parceiro(s): 
Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida – COEP-PR, a Prefeitura 
de Colombo, os Colégios Estaduais; Vinícius de Moraes e João Gueno.  

Objeto do contrato: 

Cooperação interinstitucional para a realização de ações de capacitação 
(palestras e cursos) por parte da Embrapa Florestas, aos membros das 
comunidades vizinhas – Município de Colombo, aos empregados da Embrapa e 
funcionários das nossas empresas terceirizadas.  

Data da assinatura: 24/10/2005  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0017-0  
 

Palavra-chave: Recuperação ambiental  

Parceiro(s): Fundação da Universidade Federal do Paraná - FUNPAR  

Objeto do contrato: 
Validar e gerar novos conhecimentos de recuperação ambiental aplicáveis ao 
bioma Floresta Ombrófila Mista, mais especificamente à região do entorno da 
Represa do Irai.  

Data da assinatura: 30/12/2005  

Vigência: 24/04/2006  

Nº SAIC: 21500.05/0025-3  
 

Palavra-chave: Predação macado prego - Pinus spp  

Parceiro(s): CELULOSE IRANAI S/A  

Objeto do contrato: 
Consiste de ações de pesquisa agropecuária na elaboração de propostas de 
manejo para minimizar o impacto da predação do maco prego(Cebus nigritus) em 
plantios comerciais de Pinus spp. e Araucaria angustifolia.  

Data da assinatura: 04/08/2006  

Vigência: 42 meses (04/02/2010)  

Nº SAIC: 21500.06/0022-9  
 

Palavra-chave: Termo Aditivo n°01 - Coop.Geral  

Parceiro(s): Municipio de Colombo, PR  

Objeto do contrato: prorrogação da vigência do contrato original  

Data da assinatura: 03/12/2006  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 10200.01/0188-9-01  
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Palavra-chave: Carbono  

Parceiro(s): EMBRAPA, SPVS e TNC  

Objeto do contrato: 

O Autor reconhece, para todos os efeitos legais que os direitos patrimoniais sobre 
a Obra coletiva intitulada “Estoque e incremento de carbono em florestas e 
povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na Floresta Atlântica do Sul do 
Brasil”, doravante /designada simplesmente obra pertencem à Embrapa, à SPVS 
e à TNC.  

Data da assinatura: 03/07/2007  

Vigência: Prazo indeterminado  

Nº SAIC: 21500.07/0036-8  
 

Palavra-chave: Carbono  

Parceiro(s): 
SPVS – Soc. De Pesquisa em Vida Selvagem e Educação e TNC – The Nature 
Conservancy  

Objeto do contrato: 

O Autor reconhece, para todos os efeitos legais que os direitos patrimoniais sobre 
a Obra coletiva intitulada “Estoque e incremento de carbono em florestas e 
povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na Floresta Atlântica do Sul do 
Brasil”, doravante /designada simplesmente obra pertencem à Embrapa, à SPVS 
e à TNC.  

Data da assinatura: 03/07/2007  

Vigência: prazo indeterminado  

Nº SAIC: 21500.07/0040-0  
 

Palavra-chave: Carbono  

Parceiro(s): 
SPVS – Soc. De Pesquisa em Vida Selvagem e Educação e TNC – The Nature 
Conservancy  

Objeto do contrato: 

O Autor reconhece, para todos os efeitos legais que os direitos patrimoniais sobre 
a Obra coletiva intitulada “Estoque e incremento de carbono em florestas e 
povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na Floresta Atlântica do Sul do 
Brasil”, doravante /designada simplesmente obra pertencem à Embrapa, à SPVS 
e à TNC.  

Data da assinatura: 03/07/2007  

Vigência: Prazo indeterminado  

Nº SAIC: 21500.07/0037-6  
 

Palavra-chave: Carbono  

Parceiro(s): 
SPVS – Soc. De Pesquisa em Vida Selvagem e Educação e TNC – The Nature 
Conservancy  

Objeto do contrato: 

O Autor reconhece, para todos os efeitos legais que os direitos patrimoniais sobre 
a Obra coletiva intitulada “Estoque e incremento de carbono em florestas e 
povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na Floresta Atlântica do Sul do 
Brasil”, doravante /designada simplesmente obra pertencem à Embrapa, à SPVS 
e à TNC.  

Data da assinatura: 03/07/207  

Vigência: prazo indeterminado  

Nº SAIC: 21500.07/0038-4  
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Palavra-chave: Carbono  

Parceiro(s): 
SPVS – Soc. De Pesquisa em Vida Selvagem e Educação e TNC – The Nature 
Conservancy  

Objeto do contrato: 

O Autor reconhece, para todos os efeitos legais que os direitos patrimoniais sobre 
a Obra coletiva intitulada “Estoque e incremento de carbono em florestas e 
povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na Floresta Atlântica do Sul do 
Brasil”, doravante /designada simplesmente obra pertencem à Embrapa, à SPVS 
e à TNC.  

Data da assinatura: 03/07/2007  

Vigência: prazo indeterminado  

Nº SAIC: 21500.07/0039-2  
 

Palavra-chave: Carbono  

Parceiro(s): 
SPVS – Soc. De Pesquisa em Vida Selvagem e Educação e TNC – The Nature 
Conservancy  

Objeto do contrato: 

Os parceiros reconhecem, para todos os efeitos legais que os direitos 
patrimoniais sobre a Obra coletiva intitulada “Estoque e incremento de carbono 
em florestas e povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na Floresta 
Atlântica do Sul do Brasil”, doravante designada simplesmente obra pertencem à 
Embrapa, à SPVS e à TNC.  

Data da assinatura: 03/07/2007  

Vigência: Indeterminado  

Nº SAIC: 10200.07/0078-6  
 

Palavra-chave: Reconhecimento em Obra  

Parceiro(s): 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia–USEB; Sociedade Educacional da 
Bahia S/C Ltda-FAINOR e Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC  

Objeto do contrato: 
Reconhecimento da participação e organização na obra coletiva intitulada 
“Simpósio sobre Reflorestamento na Região Sudoeste da Bahia".  

Data da assinatura: 22/11/2007  

Vigência: não se aplica  

Nº SAIC: 10200.07/0135-4  
 

Palavra-chave: Distrato  

Parceiro(s): Gilberto José Caetano  

Objeto do contrato: Distrato de Cooperação Técnica  

Data da assinatura: 05/12/2007  

Vigência: não se aplica  

Nº SAIC: 21500.05/0020-4-01  
 

Palavra-chave: Reconhecimento em Obra  

Parceiro(s): Edson Tadeu Iede e Honorino R. Rodigheri  

Objeto do contrato: 
Reconhecimento pelos autores de direitos patrimoniais na Obra "Indicadores de 
impactos socioeconômicos dos danos causados pela broca-da-erva mate em 
ervais do Brasil"  

Data da assinatura: 14/12/2007  

Vigência: validade temporal pela Lei 9610/98  

Nº SAIC: 21500.07/0058-2  
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Tipo de contrato: Acordo de Transferência de Materiais 

Palavra-chave: Setor florestal  

Parceiro(s): Empresa Jr. De Consultoria e Planejamento Florestais - COPLAF  

Objeto do contrato: 
Realizar Ações de Geração de Serviços, informações Técnicas, Educação 
Ambiental e de divulgação de produtos.  

Data da assinatura: 27/12/2005  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0024-6  
 

Palavra-chave: Material biológico - macrofungos  

Parceiro(s): UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE  

Objeto do contrato: 
Estabelecer as condições para a transferência pela Embrapa à UNIPAR de 
material biológico referente a isolados de Macrofungos da coleção de culturas da 
Embrapa Florestas.  

Data da assinatura: 20/12/2006  

Vigência: 05 anos (20/12/2011)  

Nº SAIC: 21500.06/0036-9  
 

Palavra-chave: Materiais biológicos – microclonais  

Parceiro(s): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS  

Objeto do contrato: 

O presente Acordo objetiva estabelecer as condições para a transferência pela 
Embrapa à PUCRS de materiais biológicos da coleção e banco da Embrapa – 
formação de um jardim microclonal de Eucalyptus benthamii, Eucalyptus dunnii e 
Eucalyptus badjensis.  

Data da assinatura: 05/03/2007  

Vigência: 2 anos (05/03/2009)  

Nº SAIC: 21500.07/0006-1  
 

Palavra-chave: Material biológico de macrofungos  

Parceiro(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB  

Objeto do contrato: 
O presente Acordo objetiva estabelecer as condições para a transferência pela 
Embrapa à FURB de material biológico referente a isolados de Macrofungos da 
coleção de culturas da Embrapa Florestas.  

Data da assinatura: 06/07/2007  

Vigência: 05 ANOS(06/07/2012)  

Nº SAIC: 21500.07/0030-1  

 

 

 

 

 

 

 



Processo de Contratos Técnico-Científicos na Embrapa Florestas: Mapeamento e Registros 55

Tipo de contrato: Cooperação Técnica 

Palavra-chave: Viveiros  

Parceiro(s): Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato tem por objeto a organização e divulgação, por parte da 
Embrapa Florestas, de 03 (três) "Cursos intensivos de viveiros e produção de 
mudas”, visando capacitar, de forma teórica e prática, profissionais da área de 
produção de mudas e demais interessados para o planejamento e implantação de 
viveiros e para a aplicação de diferentes técnicas de propagação e produção de 
mudas de plantas arbóreas.  

Data da assinatura: 05/03/2004  

Vigência: 1 (um ) ano  

Nº SAIC: 21500.04/0001-5  
 

Palavra-chave: Eucalyptus - experimentos  

Parceiro(s): Município de São João do Oeste, SC  

Objeto do contrato: 

O presente Contrato objetiva a integração de esforços para a execução pela 
Embrapa Florestas, de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, 
consistentes na introdução e avaliação de materiais genéticos de Eucalyptus em 
pequenas e médias propriedades rurais de São João do Oeste, SC, com 
indicativos de melhor adaptação e desenvolvimento na região, em consonância 
com o Projeto “Resgate e Conservação de Recuperação Genética de Eucalyptus 
Subtropicais”, catalogado com a numeração do macroprograma de transição da 
Embrapa n° 06.02.02.408-01.  

Data da assinatura: 23/04/2004  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0003-1  
 

Palavra-chave: Cursos de solos  

Parceiro(s): Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO  

Objeto do contrato: 

Organização e divulgação de 09 (nove) “Cursos sobre o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos e aplicações de uso”, e 02 (dois) “Cursos sobre Ambientes 
Fluviais”. Esses cursos objetivam capacitar técnicos, pesquisadores, professores e 
profissionais nos conhecimentos do novo Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos e na Conservação, preservação e recuperação de florestas em ambientes 
fluviais, trabalhos estes integrantes do Projeto nº 16.028.00.11.6, intitulado 
“Gestão de P&D”, catalogado no SEP da Embrapa.  

Data da assinatura: 04/05/2004  

Vigência: 1 ano  

Nº SAIC: 21500.04/0006-4  
 

Palavra-chave: Transferência de tecnologias  

Parceiro(s): Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal  

Objeto do contrato: 

Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela Embrapa, de 
trabalhos de interesse mútuo, consistentes de Ações de Transferência de 
Tecnologias, consistentes na disseminação de Informações técnicas, educação 
Ambiental e de divulgação de produtos, visando o desenvolvimento do setor 
florestal, em consonância com o Projeto nº 1602800119, intitulado “Gestão de 
P&D”, catalogado no SEP da Embrapa.  

Data da assinatura: 10/08/2004  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0013-0  
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Palavra-chave: Arboreto, educação ambiental  

Parceiro(s): 
Mizumoto Alimentos Ltda e Associação de Recuperação Florestal do Médio 
Paranapanema  

Objeto do contrato: 

Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela Embrapa, de 
trabalhos de interesse mútuo de acompanhamento na implantação de Arboreto 
Botânico e Desenvolvimento de Ações de Educação Ambiental, visando o 
desenvolvimento do setor florestal.  

Data da assinatura: 27/08/04  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0015-5  
 

Palavra-chave: sensores Ikonos (variáveis)  

Parceiro(s): Juliana Florestal Ltda  

Objeto do contrato: 

realizar estudos da correlação entre a resposta espectral fornecida pelas bandas 
dos sensores Ikonos e suas variáveis, elaborar modelos para predição do 
conteúdo de carbono/biomassa arbórea em função de dados de imagens de 
satélite e adquirir dados do dossel.  

Data da assinatura: 20/10/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0018-9  
 

Palavra-chave: Arboreto Botânico e Florestal  

Parceiro(s): Tropical Flora Reflorestadora Ltda – Projeto Enseada  

Objeto do contrato: 

Tem por objetivo a integração de esforços entre as partes, para a execução, pela 
Embrapa, de trabalhos de interesse mútuo de acompanhamento na implantação 
de Arboreto Botânico e Florestal, bem como desenvolvimento de Ações de 
Educação Ambiental, visando o desenvolvimento do setor florestal, trabalhos estes 
integrantes do Projeto nº 16.028.00.119, intitulado “Gestão de P&D”, catalogado 
no Sistema Embrapa de Planejamento-SEP.  

Data da assinatura: 30/12/2004  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0020-5  
 

Palavra-chave: T. Aditivo n° 1 - Vespa da madeira  

Parceiro(s): Fundo Nacional de Controle da vespa da Madeira - FUNCEMA  

Objeto do contrato: Prorrogação do prazo da vigência  

Data da assinatura: 27/12/2004  

Vigência: 27/12/2008  

Nº SAIC: 10200.00/192-2-01  
 

Palavra-chave: T. Aditivo n°3 - Vespa da Madeira  

Parceiro(s): Fundo Nacional de Controle da Vespa da Madeira - FUNCEMA  

Objeto do contrato: prorrogação do prazo da vigência  

Data da assinatura: 29/11/2004  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 21500.94/012-3-03  
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Palavra-chave: T. Aditivo n°1 - viveiros  

Parceiro(s): Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO  

Objeto do contrato: prorrogação do prazo da vigência do Contrato de Cooperação Técnica.  

Data da assinatura: 28/02/2005  

Vigência: 05/03/2006  

Nº SAIC: 21500.04/0001-5-01  
 

Palavra-chave: Viveiros e produção de mudas  

Parceiro(s): Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO  

Objeto do contrato: 

organização e divulgação, por parte da Embrapa Florestas, de 08 (oito) "Cursos 
intensivos de viveiros e produção de mudas”, visando capacitar, de forma teórica e 
prática, profissionais da área de produção de mudas e demais interessados para o 
planejamento e implantação de viveiros e para a aplicação de diferentes técnicas 
de propagação e produção de mudas de plantas arbóreas.  

Data da assinatura: 07/03/2005  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0002-2  
 

Palavra-chave: T. Aditivo n° 1 - eventos fluviais  

Parceiro(s): Fundação de Apoio À Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO  

Objeto do contrato: prorrogação do Contrato de Cooperação Técnica  

Data da assinatura: 01/04/2005  

Vigência: 02 (dois) anos  

Nº SAIC: 21500.04/0006-4-01  
 

Palavra-chave: Divulgação, educação ambiental  

Parceiro(s): Fundação e Universidade do Contestado - UNC  

Objeto do contrato: 

Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela Embrapa, por 
intermédio de sua Unidade Descentralizada, de trabalhos de pesquisa 
agropecuária, de interesse mútuo, consistentes de Ações de Geração de Serviços, 
Informações Técnicas, Educação Ambiental e de divulgação de produtos, visando 
o desenvolvimento do setor florestal.  

Data da assinatura: 30/06/2005  

Vigência: 05 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0009-7  
 

Palavra-chave: Biologia e ecologia  

Parceiro(s): Usina do Vale do Ivaí  

Objeto do contrato: 

Realização de levantamento faunístico e florístico no interior da Reserva Particular 
de Patrimônio Natural (RPPN) Barbacena; estudos sobre a biologia e ecologia de 
alguns grupos faunísticos; avaliação da área de vida e deslocamento de algumas 
espécies animais utilizando métodos diretos e indiretos.  

Data da assinatura: 12/08/2005  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0010-5  
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Palavra-chave: Educação e gestão ambiental  

Parceiro(s): Associação Gaúcha de Empresas Florestais - AGEFLOR  

Objeto do contrato: 
execução de trabalhos consistentes de Ações de Geração de Serviços, 
Informações Técnicas, Educação Ambiental e de divulgação de produtos, visando 
o desenvolvimento do setor florestal.  

Data da assinatura: 02/09/2005  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0013-9  
 

Palavra-chave: Termo Aditivo n° 1  

Parceiro(s): Remasa Reflorestadora Ltda  

Objeto do contrato: prorrogar a vigência do Contrato original por mais 01 (um) ano.  

Data da assinatura: 22/08/2005  

Vigência: até 16/10/06  

Nº SAIC: 21500.03/0023-0-01  
 

Palavra-chave: experimentos/progênies  

Parceiro(s): Gilberto Caetano - proprietário  

Objeto do contrato: 
avaliação de experimentos de progênies de grevilea (robusta)e Pinus caribaea e 
P. tecunumanii)na área do cooperante.  

Data da assinatura: 30/11/2005  

Vigência: 10 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0020-4  
 

Palavra-chave: Eucaliptus / silvicultura  

Parceiro(s): IPEF - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS FLORESTAIS  

Objeto do contrato: 
Realizar levantamento da experimentação com espécies de Eucalyptus e resgate 
destes materiais genéticos.  

Data da assinatura: 21/12/2005  

Vigência: 05 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0023-8  
 

Palavra-chave: Distrato  

Parceiro(s): Sr. José Sebastião Massambani  

Objeto do contrato: Distrato do Contrato firmado.  

Data da assinatura: 19/12/2005  

Vigência: 19/12/2005  

Nº SAIC: 10200.02/0033-6-01  
 

Palavra-chave: Madeira  

Parceiro(s): Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense FUNDAÇÃO UNIPLAC  

Objeto do contrato: 

Caracterização física, química e anatômica da madeira de diferentes matrizes 
selecionadas de grevílea, acropargos, liquidambar e acácia; confecção de 
mostruários; de móveis e formação de multiplicadores, em consonância com os 
projetos "Melhoramento Genético de Folhosas para produção de madeira em 
pequenas propriedades" cód: 02.03.30.600.07, macro2 e "Madeira em destaque" 
cod: 04.03.42.100.01, macro4.  

Data da assinatura: 30/12/2005  

Vigência: 30/12/2006  

Nº SAIC: 10200.05/0273-5  
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Palavra-chave: Setor Florestal  

Parceiro(s): Cooperflora - Cooperativa Florestal do Rio Grande do Sul Ltda.  

Objeto do contrato: 
Ações de geração de serviços, informações técnica, educação ambiental e de 
divulgação de produtos, visando o desenvolvimento do setor florestal.  

Data da assinatura: 24/01/2006  

Vigência: 24/01/2011  

Nº SAIC: 21500.06/0002-1  
 

Palavra-chave: UAPSUL  

Parceiro(s): MMA-Ministério do Meio SBF-Secretaria de Biodiversidade e Floresta  

Objeto do contrato: 
Implantação do Programa Nacional de Florestas na Região Sul do País e a 
criação de espaço físico destinado à Unidade de Apoio para a Região Sul.  

Data da assinatura: 15/05/2006  

Vigência: 05 anos (15/05/2011)  

Nº SAIC: 10200.06/0045-6  
 

Palavra-chave: Arboreto Botânico e Florestal  

Parceiro(s): Fazenda Água Vermelha Ltda.  

Objeto do contrato: 

implantação de arboreto Botânico e Florestal, bem como desenvolvimento de 
ações de Educação Ambiental, visando o desenvolvimento do setor florestal, 
trabalhos estes integrantes do projeto: 04.02.6.33.02, intitulado "Florestas na 
Embrapa: estratégias de consolidação da imagem da pesquisa florestal.  

Data da assinatura: 27/06/2006  

Vigência: 05 anos (27/06/2011)  

Nº SAIC: 21500.06/0008-8  
 

Palavra-chave: Recuperação de áreas de preservação  

Parceiro(s): Rogério de Castro Bittencourt  

Objeto do contrato: 

Trabalho da regeneração natural, visando recuperar Áreas de preservação 
permanente e reserva legal, em consonância com o projeto "Desenvolvimento de 
técnicas naturais e de baixo custo para a recuperação da cobertura florestal de 
pequenas propriedades rurais".  

Data da assinatura: 28/12/2005  

Vigência: 03 anos (28/12/2008)  

Nº SAIC: 21500.05/0027-9  
 

Palavra-chave: Sensores Ikonos (variáveis)  

Parceiro(s): Juliana Floreatal Ltda.  

Objeto do contrato: Termo aditivo nº1 - prorrogado para 20/10/2007  

Data da assinatura: 19/10/2006  

Vigência: 20/10/2007  

Nº SAIC: 21500.04/0018-9-01  
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Palavra-chave: recuperação de áreas de preservação 

Parceiro(s): REMASA REFLORESTADORA LTDA.  

Objeto do contrato: 
Selecionar espécies zoocóricas nativas que possam ser utilizadas na recuperação 
de Áreas de Preservação Permanente – APPs e Reservas Legais – RL s nas 
propriedades da Remasa Rflorestadora Ltda.  

Data da assinatura: 28/02/2007  

Vigência: 02 anos(28/02/2009  

Nº SAIC: 21500.07/0005-3  
 

Palavra-chave: Projeto piloto base florestalr  

Parceiro(s): SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA – SENAI (Depto. Regional do Paraná)  

Objeto do contrato: 

Desenvolver projeto piloto em empresa de base florestal visando democratizar o 
acesso dos clientes e associados do sistema SENAI/FIEP aos mercados de 
carbono, através da triagem de projetos e execução de atividades voltadas à 
viabilização da entrada desses projetos nos mercados voluntários e oficiais; 
possibilitar a realização de pesquisa e desenvolvimento técnic0-científico por parte 
da Embrapa.  

Data da assinatura: 25/07/2007  

Vigência: 01 ano – (25/07/2008)  

Nº SAIC: 21500.07/0034-3  
 

Palavra-chave: Termo aditivo n°02  

Parceiro(s): Juliana Florestal Ltda  

Objeto do contrato: Prorrogação de prazo de vigência com término em 20/10/2008  

Data da assinatura: 19/10/07  

Vigência: 1 (um) ano  

Nº SAIC: 2150004/0018-9-02  
 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Proprietário Nelsonn Schulz  

Objeto do contrato: 
instalação e avaliação de parea de experimentos de pupunha com estudos 
voltados ao desenvolvimento do Sistema DRIS  

Data da assinatura: 29/11/2007  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 21500.07/0060-8  
 

Palavra-chave: Pupunha  

Parceiro(s): Proprietário Nagib Florentino Capeta  

Objeto do contrato: 
Instalação e avaliação de experimentos de pupunha com estudos voltados ao 
desenvolvimento do Sistema DRIS  

Data da assinatura: 30/11/2007  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 21500.07/0061-6  
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Palavra-chave: Desenvolvimento técnicas naturais  

Parceiro(s): Remasa Reflorestadora Ltda  

Objeto do contrato: 
estudos ecológicos e genéticos de Araucaria angustifolia como base para um 
programa de controle dos danos causados pelo macaco-prego aos plantios 
comerciais de Pinus spp.  

Data da assinatura: 28/12/2007  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 21500.07/0062-4  

 
 
Tipo de contrato: Cooperação Técnica e Financeira 

Palavra-chave: insumo biológico;erva-mate  

Parceiro(s): Turfal Industria e Comércio de Produtos Biológicos e Agronômicos Ltda  

Objeto do contrato: 
Cooperação entre as partes na condução de trabalhos de pesquisa e de 
desenvolvimento de insumo biológico à base de Beauveria bassiana capaz de 
controlar o besouro da erva-mate Hedypathes betulinus.  

Data da assinatura: 18/08/2004  

Vigência: 15 anos  

Nº SAIC: 10200.04/0129-0  
 

Palavra-chave: Pinus taeda  

Parceiro(s): Iguaçu Celulose - Funpar  

Objeto do contrato: 
Realizar pesquisas que visam avaliar o potencial de produção de sementes dos 
talhões de Pinus taeda, trabalhos esses em consonância com o Projeto de 
Pesquisa, cód. 02.03.30.400 intitulado "Melhoramento Genético de Eucaliptos".  

Data da assinatura: 19/06/2006  

Vigência: 20 meses (19/02/2008)  

Nº SAIC: 21500.06/0007-0  
 

Palavra-chave: Melhoramento genético  

Parceiro(s): Companhia Vale do Rio DocE – CVRD e Funpar  

Objeto do contrato: 

A integração de esforços entre as partes, para execução de trabalhos de pesquisa 
agropecuária, de interesse mútuo, pela Embrapa, Funpar e CVRD: - projeto de 
melhoramento genético convencional constituído por três planos de ação: 
Avaliação Clonal, Melhoramento Interpopulacional e formação de híbridos; e 
melhoramento multi-espécies; - projeto de melhoramento genético convencional 
com o uso de biotecnologia e ferramentas de marcadores moleculares. - projeto 
de conservação da base genética (banco de germoplasma).  

Data da assinatura: 21/12/2006  

Vigência: 04 anos e 07 meses(27/07/2011)  

Nº SAIC: 10200.06/0195-9  
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Tipo de contrato: Convênios 

Palavra-chave: Resíduos, manejo  

Parceiro(s): Empresa Brasileira de papel e Celulose Ltda - Braspelc  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, pela 
Embrapa e pela FUNDAÇÃO, doravante também designadas EXECUTORAS 
consistentes em: avaliar o potencial agrícola dos resíduos da fábrica de celulose, 
em consonância com o Projeto de Pesquisa "Manejo silvicultural e 
sustentabilidade de florestas de Eucalyptus, Pinus e Acacia mearnsii", código nº 
08.2000.510,  

Data da assinatura: 23/03/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0002-3  
 

Palavra-chave: Manejo - resíduos  

Parceiro(s): 
IGUAÇU CELULOSE, PAPEL S/A e a FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ - FUNPAR.  

Objeto do contrato: 

O presente convênio objetiva a integração de esforços entre as partes, para a 
execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, pela 
Embrapa e pela FUNDAÇÃO, doravante também designadas EXECUTORAS 
consistentes em avaliar o potencial agrícola dos resíduos da fábrica de celulose, 
em consonância com o Projeto de Pesquisa "Manejo silvicultural e 
sustentabilidade de florestas de Eucalyptus, Pinus e Acacia mearnsii", código nº 
06.08.2000.510, doravante designado simplesmente Projeto, catalogado com a 
numeração do macroprograma de transição da Embrapa.  

Data da assinatura: 16/04/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0005-6  
 

Palavra-chave: Planejamento e gestão florestal  

Parceiro(s): Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS  

Objeto do contrato: 

Integração de esforços entre as partes para o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa relacionados ao planejamento florestal, a gestão ambiental, com ênfase 
na geração de renda, monitoramento e educação ambiental, compatíveis com a 
APA - Área de Preservação Ambiental de Guaraqueçaba, visando o 
desenvolvimento do setor florestal.  

Data da assinatura: 15/07/2004  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0009-8  
 

Palavra-chave: TAditivo 5 -pupunha (prodetab)  

Parceiro(s): Fundação Funpar, Iapar, Embrapa Florestas e UEM  

Objeto do contrato: 
repasse dos recursos financeiros do exercício de 2003 conforme clausula quarta e 
parágrafos do Convênio original aditado.  

Data da assinatura: 19/12/2003  

Vigência: 1 ano(  

Nº SAIC: 10200.00/180-7-05  
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Palavra-chave: Eucalyptus grandis  

Parceiro(s): 
Planflora - Mudas Florestais Ltda - EPP e Fagro – Fundundação de Apoio a 
Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, pela 
Embrapa e pela FUNDAÇÃO, doravante também designadas EXECUTORAS 
consistentes em realizar: avaliação fenotípica, ações de melhoramento genético e 
multiplicação de Eucalyptus grandis, na propriedade do Cliente.  

Data da assinatura: 27/09/2004  

Vigência: 4 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0016-3  
 

Palavra-chave: Resíduos de caprinocultura  

Parceiro(s): 
Vitor Hugo Ribeiro Burko e Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio 
Brasileiro- FAGRO  

Objeto do contrato: 

Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária pela Embrapa e pela 
FUNDAÇÃO para avaliar o potencial agrícola dos resíduos da caprinocultura, em 
consonância com o Projeto de Pesquisa "Adequação e uso dos resíduos florestais, 
com ênfase na serragem”, código nº 06.92.01.074, doravante designado 
simplesmente Projeto, catalogado com a numeração do Prodetab da Embrapa.  

Data da assinatura: 16/11/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0019-7  
 

Palavra-chave: Termo Aditivo 1 Convênio Prodetab  

Parceiro(s): Fundação da Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal Paraná  

Objeto do contrato: 
Objetiva repasse de recursos financeiros referentes a 2° e 3° parcelas, conforme 
previsto no subprojeto e projeto aprovado, conforme convênio original firmado.  

Data da assinatura: 29/11/2004  

Vigência: 13/10/2006  

Nº SAIC: 10200.03/0097-0-01  
 

Palavra-chave: Termo aditivo Tecvert - cinara  

Parceiro(s): 
Turfal Ind.e Comércio de Produtos Biológicos e FUNPAR – Fundação 
Universidade Federal do Paraná  

Objeto do contrato: 
Este Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por mais 2 anos, com 
término em 12/12/06.  

Data da assinatura: 06/12/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0004-9-01  
 

Palavra-chave: T.Aditivo n°1 - espécies arbóreas  

Parceiro(s): Fundação Araucária  

Objeto do contrato: 
Este Termo aditivo tem por objeto alterar o prazo de vigência do Convênio 028/03 
celebrado entre a Embrapa e a Fundação Araucária  

Data da assinatura: 04/10/2004  

Vigência: 28/02/2005  

Nº SAIC: 21500.03/0009-9-01  
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Palavra-chave: Serraria móvel  

Parceiro(s): Finep, Funpar e Gil Equipamentos Industriais Ltda  

Objeto do contrato: 

execução do projeto "Construção de dois modelos nacionais de serrarias moveis 
direcionadas a grupos de pequenos e médios produtores rurais - serramóvel", 
doravante denominado Projeto, descrito no plano de trabalho, o qual integra este 
Convênio de nº 01.04.1048.00 aprovado pela Finep. Resolução da diretoria 
Concedente n° 0496/04 de 21/11/04, Referência FINEP n° 3713/04).  

Data da assinatura: 20/12/2004  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.04/0021-3  
 

Palavra-chave: T. Aditivo n°2 - espécies arbóreas  

Parceiro(s): Fundação Araucária  

Objeto do contrato: 
Este Termo aditivo tem por objeto alterar o prazo de vigência do Convênio 028/03 
celebrado entre a Embrapa e a Fundação Araucária.  

Data da assinatura: 17/02/2005  

Vigência: 28/02/06  

Nº SAIC: 21500.03/0009-9-02  
 

Palavra-chave: Áreas degradadas  

Parceiro(s): Renault do Brasil e Fundação Fagro  

Objeto do contrato: 
Realização de ações para recuperação de ecossistema degradado – RED, em 
áreas à direita e à esquerda do gabião central da fabrica da Renault, atividade 
essa vinculada ao Projeto Gestão de P&D, n° 1602800119.  

Data da assinatura: 28/01/2005  

Vigência: 2 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0001-4  
 

Palavra-chave: parcelas permanentes  

Parceiro(s): FAO/MMA/FAGRO  

Objeto do contrato: 
Execução da Carta de Acuerdo referente ao Sistema de Parcelas Permanentes – 
SISPP.  

Data da assinatura: 07/2004  

Vigência: 07/05  

Nº SAIC: não há  
 

Palavra-chave: Experimento Eucalipto benthamii  

Parceiro(s): Cooperativa Agraria Mista Entre Rios Ltda e Fundação FAGRO  

Objeto do contrato: 

Integração de esforços entre as partes, para a execução de trabalhos de pesquisa 
agropecuária, de interesse mútuo, pela Embrapa e pela FUNDAÇÃO, doravante 
também designadas EXECUTORAS consistentes na instalação de experimentos 
da variedade de Eucalipto Benthamii visando avaliar o potencial de produção de 
mudas de alta qualidade para o mercado brasileiro, com indicativo de melhor 
adaptação e desenvolvimento na região da Cooperante.  

Data da assinatura: 19/05/2005  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0008-9  
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Palavra-chave: Equipamentos/serraria  

Parceiro(s): Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - Secretaria de Agricultura Familiar  

Objeto do contrato: 
Adquirir equipamentos para serem testados nos sistemas produtivos de base 
familiar, gerando subsídios p/a construção de protótipo nacional e fomento à 
projetos de diversificação econômica e agregação de valor.  

Data da assinatura: 22/12/2004  

Vigência: 31/03/05  

Nº SAIC: 21500.04/0022-1  
 

Palavra-chave: Ambientes fluviais e sementes  

Parceiro(s): Itaipu Binacional e Fundação Fagro  

Objeto do contrato: 

ministrar e divulgar 3 (três) cursos sobre “Ambientes Fluviais e as Florestas” e 2 
(dois) cursos sobre “Manejo e Conservação de Sementes de Espécies Arbóreas”, 
visando a capacitação dos técnicos da ITAIPU, das cooperativas, das prefeituras e 
demais segmentos interessados nas respectivas temáticas na Bacia do Paraná III. 

Data da assinatura: 01/07/2005  

Vigência: 7 (sete) meses  

Nº SAIC: 21500.05/0014-7  
 

Palavra-chave: Termo de Distrato  

Parceiro(s): 
Vitor Hugo Ribeiro Burko e Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio 
Brasileiro- FAGRO  

Objeto do contrato: Distratar o Convênio Cooperação Técnica e Financeira firmado em 16/11/04.  

Data da assinatura: 15/06/05  

Vigência: -------  

Nº SAIC: 21500.04/0019-7-01  
 

Palavra-chave: Experimentos taeda e dunni  

Parceiro(s): 
Companhia Volta Grande de Papel - CVG e Fundação da Universidade Federal do 
Paraná – FUNPAR.  

Objeto do contrato: 

Cooperação entre as partes para realizar pesquisas que visam avaliar o potencial 
do uso de adubos químicos e preparo do solo no crescimento de Pinus taeda e 
Eucalyptus dunni, trabalhos esses em consonância com o Projeto de Pesquisa 
“Adequação e possibilidade de uso de resíduos da atividade florestal com ênfase 
na serragem em fruticultura e florestas plantadas”, código nº 074.02/01  

Data da assinatura: 19/12/05  

Vigência: 20 meses  

Nº SAIC: 21500.05/0021-2  
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Palavra-chave: Eucalyptus benthamii e E .badjensis  

Parceiro(s): 
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA - COPÉRDIA e 
FUNDAÇÃO FUNPAR  

Objeto do contrato: 

trabalhos de pesquisa, de interesse mútuo, consistentes na instalação de 
experimentos da variedade de Eucalyptus benthamii e Eucalyptus badjensis 
visando: a) constituir áreas para produção de sementes – APS, em larga escala 
para plantios comerciais, indicando espécies e procedências de sementes mais 
indicadas para as diferentes regiões bioclimáticas de abrangência da Cooperante; 
b) avaliar o potencial de produção de mudas de alta qualidade para o mercado 
brasileiro, com indicativo de melhor adaptação e desenvolvimento na região da 
Cooperante.  

Data da assinatura: 19/12/2005  

Vigência: 20 meses  

Nº SAIC: 21500.05/0022-0  
 

Palavra-chave: Educação Ambiental 

Parceiro(s): Município de Colombo-PR  

Objeto do contrato: 
Ações de geração de serviços, informações técnicas, educação ambiental e de 
divulgação de produtos, visando melhorias sócio-ambientais de Colombo, PR.  

Data da assinatura: 31/12/2005  

Vigência: 31/12/2010  

Nº SAIC: 21500.05/0026-1  
 

Palavra-chave: Sementes  

Parceiro(s): Município de Curitiba, PR 

Objeto do contrato: 
Atividades de treinamento, coleta, controle de qualidade e armazenamento de 
germoplasma arbóreo ameaçado de extinção da floresta com araucária sob forma 
de sementes ortodoxas.  

Data da assinatura: 01/08/2006  

Vigência: 01/08/2009( 36 MESES)  

Nº SAIC: 21500.06/0021-1  
 

Palavra-chave: Cinza caldeira de biomassa, adubação  

Parceiro(s): Celulose Irani S/A  

Objeto do contrato: 

Na integração de esforços entre as partes, para a execução de trabalhos de 
pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, pela Embrapa, pela IRANI e pela 
FUNPAR, consistentes em: realizar pesquisas que visam potencial e limitações de 
cinza de caldeira de biomassa, da CELULOSE IRANI S/A, para a adubação de 
Pinus taeda, trabalhos esses em consonância com o Projeto de Pesquisa, código 
nº 074-02/01, intitulado “Adequação e possibilidades de resíduos da atividade 
florestal com ênfase na serragem em fruticultura e florestas, catalogado no SEG 
da Embrapa.  

Data da assinatura: 01/09/2006  

Vigência: 1 anos (01/09/2007)  

Nº SAIC: 21500.06/0023-7  
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Palavra-chave: Pesquisas, E. badjensis  

Parceiro(s): 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a Fundação da Universidade do 
Paraná para o Desenvolvimento da Ciência da Tecnologia e da Cultura - FUNPAR 

Objeto do contrato: 

O presente Convênio tem por objeto a integração de esforços entre as partes, 
para a execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, pela 
Embrapa, pela FUNDAÇÃO e pela PUC, consistentes em avaliar o potencial do E. 
badjensis quanto à tolerância a geada, resposta a programas de adubação, 
produção em diferentes espaçamentos, e qualidade tecnológica da madeira e 
subprodutos, trabalhos esses em consonância com o Projeto de Pesquisa, código 
nº 02.03.30.400.01, doravante designado simplesmente Projeto, catalogado no 
SEG da Embrapa.  

Data da assinatura: 25/10/2006  

Vigência: 15 meses  

Nº SAIC: 21500.06/0030-2  
 

Palavra-chave: Termo Aditivo 2 Convênio Prodetab  

Parceiro(s): 
Fundação da Universidade Federal do Paraná - Funpar e a Universidade Federal 
do Paraná - UFPR  

Objeto do contrato: 
objetiva a prorrogação de vigência do Convênio - Projeto Prodetab (n° 074-01-
02/01 e 074-02/01)  

Data da assinatura: 09/10/2006  

Vigência: 30/09/2007  

Nº SAIC: 10200.03/0097-0-02  
 

Palavra-chave: Termo aditivo (Convênio 01.04.104800)  

Parceiro(s): FINEP, FUNPAR e Gil Equipamentos Industriais Ltda  

Objeto do contrato: 
prorrogação cedida pela FINEP de prazo da vigência do Convênio, 
respectivamente até 20/06/07 e 19/08/07  

Data da assinatura: 11/10/2006  

Vigência: até 20/06/07 e 19/08/07  

Nº SAIC: não precisa - consta no processo  
 

Palavra-chave: Manejo de pragas florestais  

Parceiro(s): EPAGRI  

Objeto do contrato: 
Desenvolvimento de atividades de pesquisas relacionadas ao manejo de pragas 
florestais tendo como foco a obtenção de subsídios para o estabelecimento de 
manejo de formigas cortadeiras em florestas de Pinos spp, na região sul do Brasil. 

Data da assinatura: 01/12/2006  

Vigência: 01/12/2011  

Nº SAIC: 10200.06/0156-1  
 

Palavra-chave: Testes clonais, propagação vegetat  

Parceiro(s): BALDO S/A COMÉRCIO, INDUSTRIA E EXPORTAÇÕES e FUNPAR  

Objeto do contrato: 

Instalação e avaliação contínua de testes clonais a campo, estudo e melhoria das 
técnicas de propagação vegetativa das matrizes adultas selecionadas, adaptação 
de infra-estruturas de propagação da Empresa e avaliação da qualidade de folhas 
de erva-mate produzidas.  

Data da assinatura: 28/12/2006  

Vigência: 02 ANOS(28/12/2008)  

Nº SAIC: 21500.06/0038-5  
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Palavra-chave: Guarda-chuva/institucional  

Parceiro(s): Fundação Funpar Acordo Geral de Parceria para oferta de Serviços Técnicos  

Objeto do contrato: 

Estabelecimento das condições básicas de atuação em parceria entre a Embrapa 
e Fundação, com o intuito específico de disponibilizarem e executarem serviços 
técnicos de pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia (inovação) e 
outros serviços técnicos profissionais especializados no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura e demais áreas afins, bem como nas áreas de 
desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, informática, 
instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico, tecnologia de alimentos, 
recursos genéticos e biotecnologia, nanotecnologia, agroenergia e 
desenvolvimento de produtos, em atendimento a demandas do Ambiente 
produtivo ou social.  

Data da assinatura: 29/11/2007  

Vigência: 5 anos  

Nº SAIC: 10200.07/0137-0  
 

Palavra-chave: Termo aditivo  

Parceiro(s): Companhia Volta Grande de Papel - CVG e Fundação Funpar.  

Objeto do contrato: prorrogação da vigência  

Data da assinatura: 22/08/2007  

Vigência: 3 anos  

Nº SAIC: 21500.05/0021-2-01  
 

Palavra-chave: Distrato  

Parceiro(s): Planflora Mudas Florestais Ltda e Fundação Fagro.  

Objeto do contrato: distrato do Convênio  

Data da assinatura: 17/12/2007  

Vigência: não se aplica  

Nº SAIC: 21500.04/0016-3-01  
 

Palavra-chave: Termo aditivo 01  

Parceiro(s): Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia - Copérdia e Fundação Funpar  

Objeto do contrato: prorrogação da vigência do Convênio origina.l  

Data da assinatura: 18/08/2007  

Vigência: até 18/08/2010  

Nº SAIC: 21500.05/0022-0-01  
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ANEXO 2. MODELOS DE FORMULÁRIOS 
 

1. Formulário destinado a Pessoa Física 
 

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

NOME: 

NACIONALIDADE: 

DATA NASCIMENTO:  ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO:  

RG N°: ORGÃO EXP.:  

CPF N°: 

PASSAPORTE N°: : 

ÓRGÃO DE CLASSE  N°: 

E-MAIL: 

ENDEREÇO DE CONTATO: 

BAIRRO: 

CAIXA POSTAL: CEP: 

CIDADE  ESTADO: 

FONE:  FAX: 
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2. Formulário destinado a Pessoa Jurídica 

 
CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA 
NOME (Razão social): 

 

SIGLA:  

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL (quem firmará o contrato) 

 

CARGO/FUNÇÃO:                                             PROFISSÃO: 

REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE Nº:  

CÉDULA DE IDENTIDADE Nº                                         CI/ORGÃO EXP.:         
CPF Nº:                                                         
CNPJ/MF N.º:                                        INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 

ENDEREÇO (comercial):      
Rua:                          
BAIRRO:                             CAIXA POSTAL:                                 CEP: 

CIDADE:                            ESTADO:                                           PAÍS: 

FONE: (      )                                        FAX: (      ) 

E-MAIL:                                              HOME PAGE: 

ABRANGÊNCIA:   (    ) NACIONAL        (     ) INTERNACIONAL 
TIPO:  
(   ) Governamental (citar se é Federal, Estadual ou Municipal):................................................. 
(   ) Não governamental                          (   ) Fundação  
(   ) Empresa privada                              (   ) Associação  
(   ) Outros. ................................................................. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:(Descrever, os dias e horários de expedimente normal da instituição) 
 

SUPERVISOR/COORDENADOR DO PROJETO: (técnico de nível superior) 
Nome: _____________________________________________________________________________ 
Profissão: ______________________ 
RG.:____________________ CPF: ________________________   
Registro no Órgão de classe _________________ Nº: ________________  
Fone/Fax (p/contato): _________________________ Email:________________________________ 
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ANEXO 3. APRESENTAÇÃO DO PROCESSO E DOS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS  

 
Processos (slides orientadores disponíveis na web page de contratos – intranet) 
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Procedimentos (slides orientadores disponíveis na web page de contratos – intranet) 
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