GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

MODALIDADE:

X

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ANEXO V

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

Tipo de Prestação de Contas:
PARCIAL - Periodo de Execução
de
/
/
a
/
/

FINAL - Período de Execução
de 08/01/2018
a 28/02/2018

1. INTRODUÇÃO:
Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, firmou parceria com a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO e o
Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja - FUNDEMS, através do Termo de
Colaboração/Fomento nº 27.971/2017, Processo nº 71.900.025/2017, com vigência pelo período de 08/01/2018
a 28/02/2018, tendo por objeto promover a difusão e transferência de tecnologia das cadeias de soja e milho em
Mato Grosso do Sul através do SHOWTEC 2018 – Carbono Zero, conforme Plano de Trabalho.
2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.1DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS
As metas estabelecidas foram alcançadas durante o Showtec 2018, realizado de 17 a 19 de janeiro de 2018.
Foram mais de 15 mil visitantes, que participaram ativamente da programação técnica do evento, bem como dos
estandes com as tecnologias e inovações para a agricultura. Foram mais de 100 empresas expondo serviços,
inovações e produtos para que os visitantes pudessem se inteirar de cada uma das ferramentas disponíveis e
planejar sua utilização em suas realidades e propriedades. Além disso, o evento contou com consultores e
estudantes, que também puderam compartilhar deste ambiente de novas tecnologias voltadas ao Agro Sul-matogrossense.
2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS
Guia prático para altas produtividades – Um espaço planejado e organizado para os visitantes poderem visualizar
como pequenos ajustes podem fazer a diferença na obtenção de lavouras bem estabelecidas. Com os temas de
velocidade de semeadura de soja e milho, vigor de sementes de soja, variação na população de semeadura de
soja, biotecnologias de milho e fitotoxidez de plantas de milho a diversos herbicidas utilizados, o guia prático sanou
diversas dúvidas com um atendimento on demand dos pesquisadores da Fundação MS para com os visitantes.
Programação técnica – Ao longo dos três dias de evento, foram realizados sete painéis de discussão dos temas
mais relevantes da agricultura na atualidade. Os visitantes tiveram a oportunidade de trocar experiências com
grandes nomes da agricultura brasileira.
Inauguração do Laboratório de Entomologia – A Fundação MS inaugurou o laboratório de Entomologia durante
o evento, e os visitantes puderam trocar informações com os pesquisadores sobre o controle biológico do
percevejo marrom da soja, uma das principais pragas da agricultura brasileira. Com isso, um novo horizonte de
controle de pragas mais sustentável de abre no Estado, e a difusão dos conhecimentos gerados foi fundamental
para a adesão e sucesso da técnica desenvolvida.
Expositores – Foram mais de 100 expositores dos mais diversos segmentos da agricultura, seja com produtos,
serviços ou inovações tecnológicas, os visitantes puderam conferir todas as ofertas e tendências disponíveis, e
com isso, abriu-se a possibilidade de novos planejamentos agrícolas e novas técnicas de cultivo, na contínua
busca e esforço pela maior produtividade e sustentabilidade.

2.3 DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO OBJETO
Os documentos que comprovam o cumprimento do objeto foram inseridos abaixo, e são fotos do evento,
programação oficial (entregue a todos os visitantes) e listas de presença nos painéis realizados.
Foto da abertura oficial do evento e da mesa de autoridades, dia 17 de janeiro de 2018:

Foto da inauguração do Laboratório de Entomologia da Fundação MS, dia 17 de janeiro de 2018.

Foto da agenda da programação técnica para os dias 17 a 19 de janeiro de 2017:

As listas de presença dos painéis realizados dos dias 17 a 19 de janeiro de 2017 encontram-se em anexo à este
documentos.
2.4 - DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA (quando houver):
Não se aplica.
3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
3.1. Impactos econômicos e sociais das ações desenvolvidas:
Com o Showtec 2018, é possível apresentar a produtores rurais, pesquisadores, consultores, estudantes e
demais pessoas ligadas ao agronegócio as principais inovações em produtos e serviços, bem como técnicas que
podem promover aumento da produtividade e da qualidade dos grãos produzidos e maior eficiência das
operações, resultando em mais sustentabilidade à esta atividade. Como resultado deste esforço conjunto, o
evento contribui para melhoria da economia do estado, uma vez que possibilita maiores rendimentos no principal
setor da economia brasileira, e na qualidade dos colaboradores envolvidos no segmento, pela adoção de novas
tecnologias e maior rendimento operacional.
3.2. Grau de satisfação do público-alvo:
O público, ao final do evento, teve contato com as principais empresas fornecedoras de produtos e serviços
do Brasil e do mundo, bem como uma imersão nos aspectos agronômicos mais relevantes na atualidade, seja
com informações teóricas debatidas nos painéis, ou com informações práticas e aplicadas geradas pelo Guia
Prático, colaborando para o agronegócio e para os objetivos do evento. Assim, há certeza de que atingimos o
público-alvo do evento, bem como o nível de satisfação dos visitantes foi extremamente elevado.
3.3. Possibilidade da sustentabilidade das ações:
O Showtec é o maior evento do Agro de Mato Grosso do Sul, e se consolida como um dos principais eventos
no âmbito nacional. Por ser um evento anual, há possibilidade de melhorias contínuas no segmento,
bombardeando a cadeia do agronegócio com informações e técnicas de cultivo relevantes, auxiliando no
posicionamento adequado das tecnologias e alavancando o principal setor econômico do país.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS (se necessário):
Foram três dias de programação intensa, além de uma ampla área expositora com apresentação das últimas
novidades em tecnologia para fortalecer a agropecuária no nosso estado e em nosso país.
A programação técnica rendeu mais conhecimento e informação ao produtor rural, com diversas palestras e
encontros de negócios com temas relevantes para o mundo agro. A novidade dessa edição foi a certificação de
compensação de carbono por meio do plantio de 350 árvores. Na prática as emissões de carbono geradas pela
produção do evento serão anuladas com o plantio de árvores nativas na Serra da Bodoquena. Assim o Showtec
2018 cumpriu de forma magnífica o seu objetivo, apresentando os lançamentos, inovações tecnológicas,
sistemas de produção e resultados de pesquisa que irão contribuir para a sustentabilidade do agronegócio
brasileiro.
5. AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade das informações/documentos apresentados, estando esta organização à disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

AUTENTICAÇÃO
Local: Maracaju/MS
Data: 21 de Fevereiro de 2018

Assinatura do Representante Legal

GOVERNO DO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL

MODALIDADE:

X

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias
Tipo de Prestação de Contas
PARCIAL - Periodo de Execução
de
/
/
a
/
/

FINAL - Periodo de Execução
de 08/01/2018
a 28/02/2018

FÍSICO
META

01

ETAPA
FASE

DESCRIÇÃO

NO PERÍODO

UNID.

PROGRAMADO

Preparação Segurança da pré-montagem do
e execução evento e nos dias do evento,
do evento garantindo o andamento perfeito do
Showtec 2018

ATÉ O PERÍODO

EXECUTADO

PROGRAMADO

EXECUTADO

5 dias

05

05

05

05

2 dias

02

02

02

02

2 dias

02

02

02

02

04

Serviço de sonorização do local do
evento, possibilitando informar os
Sonorização expositores e visitantes da
programação técnica e de qualquer
informação relevante à organização.

3 dias

03

03

03

03

05

Aluguel de Aluguel de tendas para abertura,
tendas
auditório, credenciamento e outras
instalações do evento

3 dias

03

03

03

03

8 dias

08

08

08

08

02

03

06

Montagem Serviço de montagem do pavilhão de
do pavilhão abertura com 900m2, com palco
de abertura elevado e salas de apoio; estande de
credenciamento e acesso secundário
Montagem Serviço de montagem do auditório
de auditório com capacidade para 150 pessoas,
com climatização, onde serão
proferidas diversas palestras

Serviço de Serviço de limpeza do parque antes,
limpeza
durante e após o evento

FINANCEIR O
META

ETAPA
FASE

PARCEIRO
PÚBLICO

REALIZADO NO PERÍODO
PARCEIRO
OUTROS
PRIVADO

TOTAL

PARCEIRO
PÚBLICO

REALIZADO ATÉ O PERÍODO
PARCEIRO
OUTROS
PRIVADO

TOTAL

01

Preparação
e execução
do evento

37.676,00

37.676,00

37.676,00

37.676,00

02

Montagem
do pavilhão
de abertura

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

03

Montagem
de auditório 77.500,00

77.500,00

77.500,00

77.500,00

04

Sonorização 15.650,00

15.650,00

15.650,00

15.650,00

05

Aluguel de
tendas

35.900,00

35.900,00

35.900,00

35.900,00

06

Serviço de
limpeza

Total Geral

26.400,00

26.400,00

26.400,00

26.400,00

248.126,00

248.126,00

248.126,00

248.126,00

AUTENTICAÇÃO
Local: Maracaju/MS
Data: 21 de Fevereiro de 2018
Assinatura do Representante Legal

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
REALIZADAS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MODALIDADE:

X

ANEXO VII

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO
N° 27.971/2017 Processo 71.900.025/2017

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agrop.
Tipo de Prestação de Contas

ANUAL Periodo de Execução
de

/

/

a

/

FINAL - Periodo de Execução
de 08/01/2018
a
28/02/2018

/

RELAÇÃO DAS RECEITAS
RECURSOS

1° Trimestre

SEMAGRO

249.976,00

2° Trimestre

3° Trimestre

TOTAL

4° Trimestre

249.976,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS
RECURSO

N°

NOME DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF

DOCUMENTO
N°
DATA
30
26/01/18

PAGAMENTO
FORMA
DATA
DEPÓSITO
05/02/18

VALOR
77.500,00

SEMAGRO

01

ORASMO E CIA LTDA – ME

24.215.291/0001-01

TIPO
NF

SEMAGRO

02

WM SEGURANÇA LTDA – ME

14.222.338/0001-00

NF

1170

29/01/18

DEPÓSITO

09/02/18

37.676,00

SEMAGRO

03

MEGA STANDS LTDA – EPP

05.394.356/0001-70

NF

1476

31/01/18

DEPÓSITO

05/02/18

55.000,00

SEMAGRO

04

MARCOS CESAR CARBONARO SALLES

15.872.828/0001-07

NF

357

01/02/18

DEPÓSITO

05/02/18

15.650,00

SEMAGRO

05

MARALIMP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

07.213.996/0001-62

NF

1220

02/02/18

DEPÓSITO

07/02/18

26.400,00

SEMAGRO

06

N.R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS/EIRELI–ME

15.798.089/0001-50

NF

213

05/02/18

DEPÓSITO

09/02/18 35.900,00
248.126,00

TOTAL
AUTENTICAÇÃO
Local: Maracaju/MS
Data: 21 de Fevereiro de 2018

Assinatura do Representante Legal

Prestação de Contas Relatório de Execução
Financeira Relação de Bens Adquiridos,
Produzidos ou Transformados

GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

MODALIDADE:

X

ANEXO VIII

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

Nº 27.971/2017
Processo 71.900.025/2017

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias

Tipo de Prestação de Contas

Parcial - Periodo de Execução
de
/
/
a
/
/

FINAL - Periodo de Execução
de 08/01/2018
a
28/02/2018

DOCUMENTO

VALOR - R$
ESPECIFICAÇÃO DOS BENS

TIPO

Nº

DATA

QTDE
UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

AUTENTICAÇÃO
Local: Maracaju/MS
Data: 21 de Fevereiro de 2018
Assinatura do Representante Legal

