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CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA DE APOIO À INOVAÇÃO EM EMPRESAS 

BRASILEIRAS COM FATURAMENTO ANUAL ATÉ R$ 16 MILHÕES DE REAIS - 

TECNOVA II 
 

 

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, 

vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – 

SEDETEC, torna público o lançamento do presente Edital e convida as Empresas sediadas no 

Estado de Sergipe a apresentarem projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos (bens 

ou serviços) e/ou processos inovadores, para obtenção de apoio financeiro, sob a forma de 

subvenção econômica à inovação, de acordo com o que estabelece o presente Edital. 

 
1. OBJETIVO  
 
Apoiar por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (recursos não -

reembolsáveis) o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos inovadores - 

novos ou significativamente aprimorados (pelo menos para o mercado nacional) - de empresas 

brasileiras para o desenvolvimento dos setores econômicos considerados estratégicos nas 

políticas públicas federais e aderentes à política pública de inovação do estado. 

O objetivo principal do Programa de Subvenção Econômica é promover um significativo 

aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas e da 

economia do país. Desta forma, este Edital visa apoiar projetos de inovação, que envolvam 

significativo risco tecnológico associado a oportunidades de mercado. 

 
2. TEMAS E SETORES PRIORITÁRIOS 
 
2.1. Serão apoiados projetos inovadores nas seguintes temáticas: Criogenia; Automação; Big 

Data; Biotecnologia e Genética; Blockchain; Design; Eletroeletrônica; Geoengenharia; 

Inteligência artificial e machinelearning; Internet das coisas (IoT); Manufatura avançada e 

robótica; Mecânica e mecatrônica; Nanotecnologia; Química e Novos materiais; Realidade 

aumentada; Realidade virtual; Segurança, privacidade e dados; Tecnologia Social; e Tecnologia 

da Informação (TI), Telecom. 

2.2. Serão apoiados projetos inovadores que tenham suas soluções aplicadas aos setores: 

Administração Pública; Aeroespacial; Agronegócio; Automotivo; Bens de Capital; Borracha e 

Plástico; Cerâmica; Comércio e Varejo; Construção Civil; Construção Naval; Economia Criativa; 

Economia do Turismo, Gastronomia, Eventos e Lazer; Educação; Elétrico e Eletrônico; Energia; 

Fabricação de Alimentos e Bebidas; Farmoquímico e Farmacêutico; Financeiro; Jurídico; Madeira 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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e Móveis; Marketing e Mídias; Meio Ambiente e Bioeconomia; Mercado Imobiliário; Metal-

Mecânico e Metalurgia; Mineração; Papel e Celulose; Pesca e aquicultura; Petróleo e Gás; 

Químico; Saúde e Bem Estar; Segurança e Defesa; Social; Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações; Têxtil, Confecção e Calçados; Transporte, Logística, Mobilidade. 

2.3. O resultado da proposta que será objeto desta Seleção Pública, ao final do período de sua 

execução, deverá estar em condição de ingressar em uma das etapas de certificação, produção 

e/ou comercialização. Por isso, não serão aceitas propostas cujo resultado esteja aquém destas 

possibilidades. 

 

3. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS 

3.1 Serão destinados à concessão de subvenção econômica à inovação, em apoio às propostas 

aprovadas, recursos no valor global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), oriundos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT/FINEP. 

3.2 Serão apoiados projetos de inovação nos temas e setores prioritários definidos no item 2 

deste Edital, em que as empresas proponentes poderão solicitar à FAPITEC/SE recursos de 

subvenção econômica à inovação em montante compreendido entre o mínimo de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) e o máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que os 

recursos financeiros destinados a essas empresas estarão limitados ao montante de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

3.3 O valor total aprovado para o projeto será concedido em até 04 (quatro) parcelas. A primeira 

parcela será liberada após assinatura do Termo de Outorga e as demais serão condicionadas a 

apresentação da prestação de contas técnica e financeira, bem como demonstração de 

utilização de recursos próprios, descritos como contrapartida financeira da empresa 

beneficiada. 

3.4 A quantidade de projetos a serem contratados está condicionada ao limite dos recursos 

disponíveis neste Edital. 

 

4. VIGÊNCIA DO EDITAL 

O presente Edital terá vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e dará 

suporte durante toda a execução dos projetos selecionados e contratados. 

 

5. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são considerados imprescindíveis para o exame da 

proposta, seu enquadramento, análise e julgamento. A ausência ou insuficiência de informações 

sobre quaisquer deles resultará na desclassificação da proposta. Os critérios de elegibilidade 

para a empresa proponente, a empresa coexecutora, a equipe técnica, a proposta e a 

documentação obrigatória, estão definidos adiante. 

Considera-se empresa brasileira a organização econômica, instituída para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços, com finalidade lucrativa, devidamente registrada na Junta 

Comercial, que possua sua sede e administração no país. Não são passíveis de apoio no âmbito 

do programa empresas sob controle ou com maioria de capital estrangeiro que exerçam 

atividade econômica não especificada no Decreto nº 2.233/1997 e suas alterações. 

A beneficiária proponente deverá ser a principal responsável pelo desenvolvimento do produto 

(bem ou serviço) e/ou processo inovador, conforme o objetivo do Edital. No caso de associação 

de empresas, a(s) beneficiária(s) coexecutora(s) deverá(ão) ter participação efetiva na execução 

do projeto, desenvolvendo soluções tecnológicas sob a coordenação da beneficiária 

proponente. 

No caso de proposta que conte com a associação de empresas, todas serão solidariamente 

responsáveis pela gestão dos recursos e pela prestação de contas. A beneficiária proponente 

será responsável pelas informações referentes à gestão do projeto e pela conta bancária 

exclusiva para movimentação dos recursos. 

Cada empresa poderá integrar apenas uma (1) proposta, independentemente de figurar 

individualmente ou em associação na proposta. 

5.1 QUANTO À EMPRESA PROPONENTE: 

5.1.1 São elegíveis empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em associação 

com outra(s) empresa(s) brasileira(s), que realize, ou se proponha a realizar, atividades de P,D&I 

no Estado, atendendo às seguintes condições:  

a) Receita bruta no último exercício igual ou inferior a R$ 16.000.000,00; 
b) Constituída há pelo menos 6 (seis) meses antes do lançamento deste Edital. Será 

considerada como data de constituição a data de Registro na Junta Comercial ou de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica (RCPJ); 

c) Possua sede no estado de Sergipe e tenha situação ativa, demonstrando ter efetuado 
qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, há pelo 
menos 3 (três) meses antes do lançamento deste Edital; 

d) Tenha objeto social que contemple atividade compatível com a que será desempenhada 
no projeto proposto; 

e) Não possuir projeto de subvenção econômica em nome da empresa ou do coordenador 
do projeto em andamento junto à FAPITEC/SE ou que ainda não esteja concluído por 
meio de aprovação formal do relatório técnico e da prestação de contas final por parte 
da Fundação;  

http://www.fapitec.se.gov.br/
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f) Não ter sido contratado no EDITAL MCTI/FAPITEC/SE N° 13/2013 SELEÇÃO PÚBLICA - 
PROGRAMA INOVA-SE, lançado pela FAPITEC/SE;  

g) Estar em dia com suas obrigações tributárias municipais, estaduais e federais, além de 
não possuir pendências com a FAPITEC/SE. 

h) Apresente regularidade econômico-financeira e/ou jurídica, com base na 
documentação complementar exigida no subitem 10.2 deste Edital. 

i) Integrar apenas uma (1) proposta, independentemente de figurar individualmente ou 
em associação na proposta. 

5.1.2 O proponente será necessariamente a pessoa jurídica, doravante denominada “Empresa 

Executora do Projeto”. 

5.1.3 Ao apresentar a proposta o proponente assume o compromisso de manter, durante a 

execução do projeto, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 

ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais 

juntos aos registros competentes. 

 

5.2 QUANTO À(S) EMPRESA(S) COEXECUTORA(S): 

5.2.1 A(s) empresa(s) coexecutora(s) deve(m) ser pessoas jurídicas, de direito privado, 

qualificadas como não beneficiárias dos recursos financeiros do projeto e que participam e 

contribuem na execução técnica das atividades da proposta. 

5.2.2 É recomendado, sempre que necessário e justificável, a participação de outra(s) 

empresa(s) sediada(s) no estado de Sergipe, na qualidade de coexecutora(s), assim como, os 

pesquisador(es) e profissional(is) pertencente(s) à(s) coexecutora(s) como integrante(s) da 

equipe como colaborador(es). 

5.3 QUANTO À EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: 

5.3.1 A equipe técnica é formada pelo coordenador técnico do projeto, pesquisador(es) e outros 

profissionais vinculados à empresa executora proponente e à(s) empresa(s) co-executora(s), 

quando houver, que participam diretamente do trabalho de pesquisa. No caso de contratação 

desses profissionais, esta deverá ser de acordo com as regras da Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT, atendendo ao subitem 7.1.1, letra “a”.  

5.3.2 O coordenador técnico do projeto deve ter competência e experiência técnica relacionada 

ao tema da proposta e vínculo com a beneficiária proponente (participação como sócio ou 

empregado com vínculo trabalhista, de acordo com as regras da CLT). 

5.3.3 Somente deverão ser incluídos como membros da equipe técnica aqueles que tenham 

individualmente prestado anuência formal escrita, conforme Declaração (ANEXO V), que deverá 

acompanhar a documentação complementar exigida no subitem 10.2 deste Edital. 

5.3.4 Os demais profissionais que detêm a maioria das competências críticas para o sucesso do 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=21
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projeto deverão ter vínculo (participação como sócios ou empregados com vínculo trabalhista 

de acordo com as regras da CLT) com a(s) beneficiária(s). 

5.3.5 O mesmo coordenador técnico não poderá coordenar mais de uma proposta para este 

Edital. 

5.3.6 O coordenador técnico do projeto não poderá possuir pendências junto a FAPITEC/SE. 

 

5.4 QUANTO À PROPOSTA: 

5.4.1 Cada empresa poderá integrar apenas uma proposta em um dos temas do item 2, seja 

como beneficiária proponente, seja como beneficiária coexecutora. No caso de uma empresa 

figurar em mais de uma proposta todas elas serão eliminadas. 

5.4.2 As beneficiárias (proponente e coexecutoras) deverão realizar as atividades do projeto no 

território nacional. Excepcionalmente, atividades de certificação, homologação e testes poderão 

ser realizadas fora do país. 

5.4.3 A proposta deverá apresentar com clareza o produto ou processo inovador a ser 

desenvolvido. Para este fim, as atividades a serem custeadas com recursos solicitados de 

subvenção e de contrapartida deverão estar adequadamente identificadas e justificados. 

5.4.4 A proposta deverá conter objetivamente suas referências metodológicas, indicadores e 

mecanismos de certificação – quando for o caso - dos produtos e/ou processos inovadores a 

serem desenvolvidos. 

5.4.5 No caso de proposta que conte com a associação de empresas, todas serão solidariamente 

responsáveis pela gestão dos recursos e pela prestação de contas, sendo que a beneficiária 

proponente será responsável pelas informações referentes à gestão do projeto e pela conta 

bancária exclusiva para movimentação dos recursos. 

5.4.6 O valor total da proposta consiste no somatório do valor solicitado à FINEP/FNDCT com o 

valor da contrapartida a ser aportado pelas beneficiárias. A execução financeira de contrapartida 

e de recursos do FNDCT somente serão considerados como gastos do projeto a partir da data 

de assinatura do contrato. 

5.5 QUANTO À DOCUMENTAÇÃO: 

A proposta só será considerada como completa quando acompanhada de toda documentação 

complementar exigida no subitem 10.2 deste Edital. Esta documentação complementará o 

Formulário de Apresentação da Proposta (ANEXO I). 

 

6. ORÇAMENTO DA PROPOSTA 

O orçamento do projeto a ser coberto com recursos deste Edital poderá contemplar despesas 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=18
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de custeio e de capital de atividades associadas ao projeto, tais como: 

 Concepção, definição de parâmetros e elaboração de projetos básicos e executivos; 

 Desenvolvimento ou aprimoramento de novos produtos e/ou processos; 

 Avaliação de desempenho, incluindo inspeção, ensaios, testes de conformidade e 
certificação; 

 Patenteamento de soluções desenvolvidas no projeto; 

 Obras e reformas em geral, se necessárias ao desenvolvimento do projeto e 

 Aquisição de equipamentos e instalações de caráter permanente, se necessária ao 
desenvolvimento do projeto. 

6.1 As despesas de capital, apoiadas com recursos de subvenção econômica à inovação, deverão 

totalizar no máximo 20% (vinte por cento) do valor solicitado; 

6.2 As despesas de passagens e diárias, apoiadas com recursos de subvenção econômica à 

inovação, deverão totalizar no máximo 10% (dez por cento) do valor solicitado. 

7. VALORES DOS PROJETOS 

As empresas proponentes poderão solicitar à FAPITEC/SE recursos de subvenção econômica à 

inovação em montante compreendido entre o mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o 

máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A proposta que apresentar valor fora deste 

limite será desconsiderada para efeito do presente Edital. 

 

7.1 ITENS FINANCIÁVEIS 

Os recursos da subvenção econômica poderão ser utilizados por meio dos seguintes elementos: 

7.1.1 Despesas de Custeio 

a) Vencimentos e obrigações patronais (*) – pagamento de pessoal próprio, com vínculo 
trabalhista de acordo com as regras da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
alocados exclusivamente em atividades de P,D&I). A remuneração de sócios não é 
aplicável; 

b) Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Física (STPF) – Serviços prestados por 
pessoa física, sem vínculo empregatício, contratadas temporariamente para serviços de 
natureza eventual; 

c) Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (STPJ) – Serviços prestados por 
pessoa jurídica, devidamente legalizada, tais como: despesas de patenteamento, 
certificação, testes, análises, dentre outros de necessidade do projeto; 

d) Despesas com Material de Consumo – Todo material, incluindo matérias-primas, 
utilizado no projeto que em razão de usos, perde sua identidade física ou características 
individuais e tem durabilidade prevista limitada; 

e) Diárias, exclusivamente para despesas com alimentação e hospedagem, de acordo com 
a tabela de diárias para o projeto (ANEXO X); 

f) Despesas com locomoção e passagens (aérea e terrestre); 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=26
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g) Despesas com a tramitação de pedidos de patente. 
 

(*) É vedada a recontratação de pessoas que tenham se desligado da empresa proponente no 

prazo de 10 (dez) meses anteriores à data de assinatura do Termo de Outorga da empresa 

executora com a FAPITEC/SE. Os encargos com os desligamentos dos contratados não poderão 

ser inseridos na solicitação de recursos da proposta. 

 

7.1.2 Despesas de Capital  

a) Obras e instalações pertinentes ao objeto de pesquisa; 
b) Equipamentos e materiais permanentes pertinentes ao objeto de pesquisa. 

 
 

7.2 ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

7.2.1 O Programa TECNOVA é específico para apoiar o desenvolvimento de produtos inovadores. 

Portanto, os recursos da subvenção econômica não podem ser utilizados para despesas com 

remuneração a sócios, bem como pagamento de quaisquer despesas a militar, servidor ou 

empregado público, integrante do quadro de pessoal da Administração Pública Direta e indireta, 

salvo se permitido por legislação específica. 

7.2.2 Não serão financiadas outras despesas não contempladas no subitem 7.1. 

 

7.3 CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA 

7.3.1 As empresas beneficiárias com recursos da subvenção econômica à inovação, por meio 

deste Edital, deverão aportar contrapartida financeira atendendo aos critérios definidos no 

Quadro 1. 

Quadro 1: Percentual de contrapartida da empresa. 

PORTE CONTRAPARTIDA MÍNIMA (*) 

Faturamento bruto inferior ou igual a R$ 16.000.000,00 5% 

(*) % sobre o valor total solicitado à FAPITEC/SE 

 

7.3.2 A contrapartida deve ser explicitada quanto às origens dos recursos e aos itens de despesas 

a serem investidos, por meio de preenchimento do FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA - ANEXO I  

7.3.3 A contrapartida financeira da empresa deverá ser depositada em conta específica do 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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projeto e ser aplicada em despesas de custeio e/ou de capital do projeto para todos os itens 

diretamente relacionados com a execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, desde que claramente descritos e mensurados na proposta, como por exemplo:  

a) Aquisição de equipamentos e material permanente para utilização no projeto de 
pesquisa; 

b) Aquisição de material de consumo, desde que empregado no desenvolvimento da 
pesquisa; 

c) Pagamentos a consultores técnicos especializados que participem da pesquisa; 
d) Salários e encargos da equipe de P&D, tanto de novos contratados quanto de pessoal já 

atuante na empresa, desde que previstos na proposta, juntamente com informação e 
justificativa da carga horária proporcional à semana dedicada ao projeto; 

e) Remuneração de sócios, desde que participem ativamente do desenvolvimento do 
projeto, sendo considerada na proporção da carga horária dedicada pelo sócio ao 
projeto, limitadas às importâncias pagas ou creditadas pela empresa, sujeitas à 
incidência de contribuição previdenciária;  

f) Contratação de serviços de terceiros de pessoa física ou pessoa jurídica destinados ao 
projeto; 

g) Passagens, outras despesas de locomoção ou diárias em deslocamentos diretamente 
relacionados ao projeto; 

h) Despesas administrativas para gestão financeira e contábil do projeto, limitadas a 5% do 
valor solicitado na proposta; 

i) Despesas e/ou atividades acessórias ao projeto, tais como: prospecção e estudos de 
mercado para o produto ou processo a ser desenvolvido, seleção e capacitação de 
fornecedores de insumos, despesas com prospecção preliminar e estudos de mercado 
para o produto ou processo a ser desenvolvido e despesas para participação em eventos 
que não sejam de natureza técnica. 

j) Aquisição de equipamentos e instalações de caráter permanente. 
 

7.3.4 A empresa beneficiária proponente poderá solicitar aos Programas de crédito 

disponíveis o financiamento da contrapartida oferecida na proposta de subvenção econômica.  

NOTA: Para fins do projeto, a FAPITEC/SE só considerará gastos de contrapartida da empresa 

beneficiada    e de recursos de subvenção econômica a partir da data da assinatura do Termo de 

Contrato. 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Os projetos a serem apoiados pelo presente Edital deverão ter seu prazo de execução de até 24 

meses, contados a partir da data do Termo de Outorga. Excepcionalmente, mediante 

apresentação de justificativa, o prazo de execução do projeto poderá ser prorrogado para 

permitir a conclusão das atividades, adstrito à aprovação da FAPITEC/SE. 

 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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9. CRONOGRAMA 

Este Edital obedecerá ao cronograma apresentado no Quadro 2.  

Quadro 2: Programação de datas para realização das atividades que compõem o Edital. 

ATIVIDADES DATAS(*) 

Lançamento do Edital no site da FAPITEC/SE  16/06/2020 

Limite para submissão eletrônica das propostas pelo E-DOC 

disponível na página da FAPITEC/SE, em Protocolo Externo. 

Até às 18h00min do dia 17/08/2020 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de 

Requisitos formais (enquadramento) 

A partir de 21/08/2020 

Limite para apresentação de recursos à Etapa de Avaliação 

de Requisitos formais (enquadramento) 
Até o dia 31/08/2020 

Período de análise e julgamento das propostas da Etapa de 

Avaliação do Mérito  

De 08/09/2020 até 30/10/2020 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação 

do Mérito 

A partir de 03/11/2020 

Limite para apresentação de recursos à Etapa de Avaliação 

do Mérito 

 

 

Até o dia 13/11/2020 

Divulgação da Lista Final de Aprovados  A partir de 20/11/2020 

Início da contratação dos projetos aprovados  A partir de 01/12/2020 

(*) As datas podem ser alteradas pela FAPITEC/SE. Quaisquer modificações serão comunicadas 

através de informe divulgado no Portal da FAPITEC/SE (www.fapitec.se.gov.br). 

 

10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada sob a forma de projeto de pesquisa e submetida à 
FAPITEC/SE da seguinte forma:  

Por meio eletrônico, via E-DOC disponível na página da FAPITEC/SE, em “Protocolo Externo”: 
O Plano de Trabalho (ANEXO XI), o Formulário de Apresentação da Proposta (ANEXO I), e a 
documentação complementar, conforme subitem 10.2 deste edital, que deverão ser 
preenchidos, assinados, digitalizados de forma legível, e anexados durante o encaminhamento 
da proposta. 
 

10.1 Submissão de proposta por meio eletrônico: 

a) O coordenador técnico deverá anexar o Plano de Trabalho (ANEXO XI), o Formulário de 
Apresentação da Proposta (ANEXO I), e a documentação complementar, conforme 
subitem 10.2 deste edital,  enviando-os por meio do E-DOC, disponível na página da 
FAPITEC/SE (http://www.fapitec.se.gov.br), em “Protocolo Externo” atendendo o limite 
para submissão eletrônica indicada no Quadro 2 do item 9 deste Edital; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=18
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=18
http://www.fapitec.se.gov.br/
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b) O coordenador proponente poderá acompanhar o histórico do projeto enviado e ter 
acesso ao protocolo da sua proposta no E-DOC, o qual servirá como comprovante da 
transmissão; 

c) Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, a exemplo dos correios, 
tão pouco após os prazos finais definidos neste Edital; 

d) A FAPITEC/SE não se responsabilizará por propostas não recebidas eletronicamente em 
decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos das linhas de 
comunicação durante a transmissão da proposta pelo E-DOC; 

e) Expirado o prazo limite indicado no Edital, nenhuma outra proposta será recebida, assim 
como não serão aceitos adendos, substituições, ou esclarecimentos que não forem 
explícita ou formalmente solicitados pela FAPITEC/SE. 

 

10.2 A empresa proponente deverá enviar a seguinte documentação complementar: 

a) Declaração de Anuência da(s) empresa(s) coexecutora(s) do projeto (ANEXO IV), quando 
houver, assinada pelos representantes legais; 

b) Declaração de Anuência individual de cada um dos membros da equipe técnica do projeto 
(ANEXO V), tanto dos pesquisadores como dos técnicos da empresa executora e da(s) 
empresa(s) coexecutora(s), quando houver; 

c) Cópia do comprovante de endereço da empresa proponente (cópia legível); 
d) Cópia do Estatuto/Contrato Social da empresa proponente, atualizado e devidamente 

registrado na Junta Comercial (no caso de empresário individual, fornece Certidão 
Simplificada atualizada da Junta Comercial); 

e) Cópia do cartão de CNPJ da empresa; 
f) Cópia do Alvará de Funcionamento (localização) expedido pela Prefeitura Municipal da 

cidade da empresa proponente; 
g) Ato de designação dos atuais dirigentes da empresa proponente (Ata da Assembleia que 

elegeu a Diretoria e/ou o Conselho de Administração), se for o caso. Não aplicável no caso 
de empresário individual; 

h) Declaração de Contencioso da empresa proponente (ANEXO VI), assinada pelos 
representantes legais; 

i) Licença Ambiental para o projeto ou declaração de sua desnecessidade (ANEXO VII), 
assinada pelos representantes legais; 

j) Cópia do demonstrativo contábil e balancete assinado por profissional com registro no 
CRC-SE do último exercício financeiro da empresa; 

k) Possua sede no estado de Sergipe e tenha situação ativa, demonstrando ter efetuado 
qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, há pelo 
menos 3 (três) meses antes do lançamento deste Edital, no caso da empresa “nascente” 
ou que não tiver faturamento apresentar declaração de não faturamento (ANEXO VIII) 

l) Declaração de comprometimento de aporte de contrapartida financeira (ANEXO IX), 
atendendo as exigências do subitem 7.3 deste Edital; 

m) Cópia do Plano de Trabalho (ANEXO XI), atendendo as exigências do item 7 deste Edital; 
n) Cópia atualizada do Currículo do coordenador técnico da proposta e dos demais membros 

da equipe técnica (pesquisadores, técnicos e colaboradores) tanto da empresa executora 
como da(s) coexecutora(s), quando indicados pela empresa proponente, no modelo 
Lattes (http://lattes.cnpq.br/). Estas informações serão utilizadas para avaliar a 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=21
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=22
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=23
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=24
http://sigfapitec.ledes.net/download_tipo_anexo.php?file=24
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experiência do proponente coordenador técnico e demais membros da equipe, quando 
indicados. 
 

OBS.: Toda documentação deverá estar devidamente preenchida, assinada e digitalizada de 
forma legível. 
 
10.3 A proposta só será considerada completa com a efetivação do encaminhamento eletrônico 

e com submissão de toda documentação exigida no Edital, sob pena de seu não 
enquadramento. 

 
10.4 Só poderá ser submetida uma única proposta por coordenador para cada empresa. Na 

hipótese de envio de uma segunda proposta, esta será considerada substituta da anterior, 
sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida. 

 
10.5 Em se constatando propostas idênticas apresentadas por Coordenadores Técnicos 

distintos, estas serão desclassificadas. 
 

11. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

A seleção das propostas submetidas à FAPITEC/SE, em atendimento a este Edital, será realizada 

por intermédio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes 

etapas, a serem seguidas durante o julgamento das propostas: 

11.1 ETAPA I - Requisitos formais (enquadramento) 

11.1.1 Esta etapa é eliminatória e consiste na pré-análise das propostas apresentadas. Será 

efetuada uma análise quanto ao atendimento dos critérios obrigatórios do presente Edital, 

conforme segue: 

a) Requisitos e condições de elegibilidade (Item 5 do Edital); 
b) Atendimento aos valores limites solicitado à FAPITEC/SE (Item 7 do Edital); 
c) Atendimento aos valores mínimos de contrapartida da empresa (Subitem 7.3 do Edital); 
d) Atendimento ao prazo máximo de execução do projeto (Item 8 do Edital); 
e) Envio eletrônico pelo E-DOC dos formulários (Subitem 10.1 do Edital) e a documentação 

complementar (Subitens 10.2 do Edital) devidamente preenchidos e assinados. 
 

11.1.2 Serão inabilitadas e excluídas do julgamento nas etapas II e III as propostas das empresas 

que não apresentarem regularidade econômico-financeira e/ou jurídica, ou que não atenderem 

aos critérios indicados no subitem anterior (11.1.1). 

11.1.3 O resultado desta Etapa é preliminar, e poderá vir a ser modificado em função de 

deliberação ulterior sobre recursos administrativos eventualmente interpostos após sua 

divulgação, na forma e prazos previstos no Quadro 2 do item 9 deste Edital. 

11.2 ETAPA II – Avaliação do Mérito 
 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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11.2.1 As propostas habilitadas na etapa I serão analisadas por uma Câmara Especial de 
Avaliação, criada através de Portaria, composta por especialistas nas áreas de conhecimento dos 
projetos e por membros da Câmara de Assessoramento de Inovação da FAPITEC/SE, podendo 
ser subsidiadas por consultores ad hoc (externos), que se manifestarão sobre mérito técnico-
científico, adequação do orçamento e a relevância dos projetos para o Estado, seguindo os 
critérios relacionados no Quadro 3. 
 
Quadro 3: Critérios de Avaliação de Mérito 

AVALIAÇÃO DE MÉRITO PESO 

A Conformidade ao objetivo (Itens 1 e 2 do Edital) 3 

B Estágio do desenvolvimento do produto e/ou processo 4 

C Grau de inovação para o mercado nacional ou mundial e risco tecnológico 4 

D Capacitação técnica da equipe executora 4 

E Adequação da metodologia 3 

F Adequação da infraestrutura 2 

G Adequação do orçamento do projeto 1 

H Adequação do cronograma físico do projeto 1 

 
11.2.2 Os avaliadores emitirão uma nota de 0 (zero) a 5 (cinco), para cada critério de avaliação 
estabelecido no Quadro 3, e um parecer justificando cada nota atribuída. A nota final do projeto 
será a média ponderada dos critérios.  
 
11.2.3 A nota final para cada proposta será a média aritmética entre as notas dos avaliadores. 
As propostas serão classificadas em ordem decrescente de notas, até o limite de recursos 
disponível no Edital, conforme item 3. 
 
11.2.4 Serão eliminadas as propostas cuja nota final dos avaliadores não atenda às seguintes 

condições: 
 

a) obtenção de nota igual ou superior a 1,0 (um) em cada um dos critérios de avaliação; 
b) obtenção de nota igual ou superior a 3,0 (três) nos critérios A e B do Quadro 3; 
c) obtenção de média ponderada igual ou superior a 3,0 (três), considerando-se a 

totalidade dos critérios. 
 
11.2.5 Para fins de desempate das notas atribuídas, serão considerados, sucessivamente, os 
seguintes critérios, de acordo com o Quadro 3 (Critérios de Avaliação de Mérito): 
 

a) a melhor nota no item C; 
b) a melhor nota no item B; e 
c) a melhor nota no item D. 

 
11.3 ETAPA III - Aprovação pelo Comitê Gestor 
 
11.3.1 Essa etapa consistirá na análise pelo Comitê Gestor, formado por representantes das 

http://www.fapitec.se.gov.br/


 

Governo de Sergipe 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – 

FAPITEC/SE 

EDITAL FINEP/FAPITEC/SE N° 01/2020 SELEÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA TECNOVA II 

 

____________________________________________________________________ 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 
Travessa Baltazar Góis, nº 86 – Edifício Estado de Sergipe, 10º andar, Centro, CEP: 49.010-907, Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3259-0363, site: www.fapitec.se.gov.br -  Fax: (79)3259-3007 

instituições parceiras no Programa TECNOVA/SE II, de todas as propostas submetidas ao Edital, 
da Ata de julgamento da Câmara Especial de Avaliação contendo a relação das propostas 
recomendadas e não recomendadas. 
 
11.3.2 O Comitê Gestor contemplará a ratificação do parecer das propostas não recomendadas 
pela Câmara Especial de Avaliação e a aprovação ou não aprovação, devidamente justificada, da 
lista das propostas a serem financiadas, com os valores dos respectivos orçamentos. O objetivo 
precípuo do Comitê Gestor é a análise de relevância dos projetos para o Estado, a homologação 
do resultado da Câmara Especial de Avaliação, obedecendo à ordenação de mérito, e a análise 
orçamentária dos projetos. 
 
11.4 ETAPA IV - Homologação do resultado final pela Diretoria Executiva da FAPITEC/SE 
 
Após julgamento das propostas, o Comitê Gestor encaminhará para a análise e homologação 
pela Diretoria Executiva da FAPITEC/SE a relação final das propostas recomendadas, 
acompanhada das Atas e Planilhas de julgamento, e demais documentos integrantes do 
processo. 
 

12. RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO 
 
12.1 Após a homologação do resultado, a relação final das propostas aprovadas será divulgada 
pela FAPITEC/SE, disponível no endereço http://www.fapitec.se.gov.br bem como por 
intermédio de publicação no Diário Oficial do Estado de Sergipe – DOE.  
 
12.2 A FAPITEC/SE fará a divulgação do resultado aos coordenadores proponentes, a quem 
caberá recurso. A Câmara Especial de Avaliação designada pelas instituições parceiras apreciará 
os recursos referentes ao mérito e a Diretoria e a Procuradoria Jurídica da FAPITEC/SE quando 
se tratar de outras questões legais. 
 
12.3 As decisões proferidas pela Diretoria Executiva da FAPITEC/SE são terminativas. 
 
12.4 O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação ulterior sobre 
os recursos administrativos eventualmente interpostos após a publicação. 
 
12.5 A aprovação final da proposta não garante a contratação, que não será realizada nas 
hipóteses de: 
 

a) As empresas beneficiárias (proponentes e coexecutoras) ou seus sócios constarem do 
cadastro nacional de condenados por improbidade administrativa do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ); 

b) Demonstrar, mesmo após a aprovação, que o repasse dos recursos à empresa não 
atenderá aos objetivos da subvenção econômica; 

c) As empresas beneficiárias (proponentes e coexecutoras) não apresentarem 
regularidade jurídica diante das normas legais e regulamentares para receber o recurso 
público; 

d) As empresas beneficiárias (proponentes e coexecutoras) deixarem de apresentar 

http://www.fapitec.se.gov.br/


 

Governo de Sergipe 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – 

FAPITEC/SE 

EDITAL FINEP/FAPITEC/SE N° 01/2020 SELEÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA TECNOVA II 

 

____________________________________________________________________ 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 
Travessa Baltazar Góis, nº 86 – Edifício Estado de Sergipe, 10º andar, Centro, CEP: 49.010-907, Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3259-0363, site: www.fapitec.se.gov.br -  Fax: (79)3259-3007 

quaisquer dos documentos cuja apresentação seja exigida neste Edital ou não 
comprovem sua capacidade para execução do projeto; 

e) As empresas beneficiárias (proponentes e coexecutoras) possuírem em seus quadros 
societários pessoas com vínculo empregatício com a FINEP ou com a FAPITEC/SE, ou 
vínculo parentesco com seus funcionários ou dirigentes em cumprimento à 
determinação contida no Acórdão TCU nº 2.063/2010. 
 

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1 Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado final do julgamento, 
deverá apresentar recurso por escrito, dirigido à FAPITEC/SE, e entregue diretamente no 
endereço da Fundação, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da publicação 
do resultado no site da FAPITEC/SE. 
 
13.2 O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os 
fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 
Entretanto, serão desconsiderados as informações e documentos constantes do recurso que 
visem ao complemento do conteúdo da proposta e/ou da documentação enviada na submissão.  
 
13.3 O recurso deverá ser dirigido à Diretoria Técnica da FAPITEC/SE que, após exame, 
encaminhará a Câmara Especial de Avaliações e/ou Comitê Gestor para emissão de parecer 
após, o parecer será remetido à Presidência da FAPITEC/SE para deliberação, ouvido a 
Procuradoria Jurídica da FAPITEC/SE quando se tratar de questões legais.  
 
14. VISITA TÉCNICA, CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
 
14.1 Será realizada visita in loco em cada empresa aprovada, a fim de conhecer e comprovar as 
informações apresentadas, especialmente quanto à infraestrutura e à equipe executora própria 
da empresa, bem como informações relevantes prestadas no processo seletivo, e emitirá 
relatório de visita técnica. As observações apresentadas neste relatório serão consideradas pela 
Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, apoiadas pela Câmara Especial de Avaliação, no processo de 
contratação do projeto. 
 
14.2 Se for verificado que as informações prestadas não correspondem à realidade ou haja a 
constatação da existência de outro impedimento para a contratação, a aprovação da proposta 
poderá ser revogada. 
 
14.3 Após a realização das visitas in loco, as propostas aprovadas até o limite de recursos 
financeiros, atendendo ao item 3 deste Edital, serão contratadas por concessão de subvenção 
econômica às empresas proponentes, mediante assinatura do Termo Outorga com a 
FAPITEC/SE.  
 
14.4 Se houver atraso na contratação causado pela FAPITEC/SE, o prazo de execução do projeto 
será prorrogado pelo período correspondente ao atraso ocorrido, desde que não ultrapasse a 
vigência do Contrato de Descentralização de Recursos Destinados à Subvenção econômica – 
TECNOVA II N° 03.19.0020.00. 
 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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14.5 A FAPITEC/SE e a FINEP reservam-se o direito de, a qualquer tempo, acompanhar o 
desenvolvimento das atividades e, após a conclusão dos trabalhos, verificar o cumprimento das 
condições fixadas no CONTRATO. 
 
14.6 No momento da contratação as empresas aprovadas deverão apresentar uma cópia 
impressa 
 de cada um dos documentos a seguir: 
 

a) Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros; 

b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
d) Certidão Negativa da Receita/Dívida Ativa do Estado; 
e) Certidão Negativa da Receita/Dívida Ativa do Município; 
f) Certidão(ões) do(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Ações Cíveis, Fiscais e Falimentares, 

emitida pela Justiça Estadual; 
g) Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, emitida pela Justiça 

Federal; 
h) Certidão(ões) emitida(s) pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Feitos da Justiça 

Trabalhista; 
i) Certidão(ões) do(s) Cartório(s) de Protestos; 
j) Recibo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ano-base2012; 
k) Autorizações essenciais para realização do projeto, quando for o caso. Exemplos: 

Certificado de Qualidade em Biossegurança, Autorização do Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético, etc. 

   
14.7 No caso de empresário individual, além dos documentos listados acima devem também 
ser fornecidas cópias dos seguintes documentos relativos à pessoa física que exerce a atividade 
empresarial(CPF): 
 

a) Certidão(ões) do(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Ações Cíveis, Fiscais e Falimentares, 
emitida pela Justiça Estadual; 

b) Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, emitida pela Justiça 
Federal; 

c) Certidão(ões) emitida(s) pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Feitos da Justiça 
Trabalhista; 

d) Certidão(ões) do(s) Cartório(s) de Protestos. 
 
14.8 Os projetos convocados para contratação terão o prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentarem a documentação exigida, conforme subitens 14.6 ou 14.7 deste Edital. Findo esse 
prazo, a FAPITEC/SE se reserva o direito de decisão sobre o recurso aprovado. 
 
14.9 A FAPITEC/SE poderá acrescentar condições específicas para cada empresa além das 
condições contratuais gerais constantes no Termo Outorga. 
 
14.10 Os projetos aprovados serão contratados como auxílio individual em nome da empresa 
executora, mediante assinatura do Termo de Outorga Contrato firmado entre a FAPITEC/SE, a 

http://www.fapitec.se.gov.br/


 

Governo de Sergipe 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – 

FAPITEC/SE 

EDITAL FINEP/FAPITEC/SE N° 01/2020 SELEÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA TECNOVA II 

 

____________________________________________________________________ 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 
Travessa Baltazar Góis, nº 86 – Edifício Estado de Sergipe, 10º andar, Centro, CEP: 49.010-907, Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3259-0363, site: www.fapitec.se.gov.br -  Fax: (79)3259-3007 

empresa executora e a(s) empresa(s) coexecutora(s). 
 
14.11 A existência de alguma inadimplência do proponente com a Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal, Direta ou Indireta, ou quaisquer outras pendências identificadas, 
não regularizadas até o período da contratação constituirá fator impeditivo para a contratação 
do projeto.  
 
14.12 Os contemplados pelo Edital deverão se submeter às normas de execução de recursos e 
prestação de contas definidas na Manual do Pesquisador da FAPITEC/SE (disponível no Portal da 
Fundação). 
 
15. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS E ANÁLISE DA 
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
15.1 A execução dos projetos aprovados será acompanhada até o final de sua vigência, por meio 
de relatório técnico parcial, relatório de prestação de contas financeira e visitas in loco com a 
participação de técnicos das instituições parceiras e/ou avaliadores da Câmara Especial de 
Avaliação, quando pertinente, e da participação dos coordenadores em seminários de 
acompanhamento e avaliação dos projetos, organizados pelos parceiros, em datas a serem 
definidas.  
 
15.2 Nos Seminários de acompanhamento e avaliação, os coordenadores deverão apresentar as 
atividades desenvolvidas e resultados alcançados nos projetos, a fim de que estes sejam 
avaliados. 
 
15.3 O coordenador técnico deverá apresentar à FAPITEC/SE o relatório técnico e a prestação 
de contas financeira da parcela anterior. A liberação das demais parcelas dos recursos do projeto 
está condicionada a apresentação destes documentos, acompanhados das declarações de 
regularidade das respectivas empresas, conforme relacionados no subitem 14.6 ou 14.7 deste 
Edital. 
 
15.4 Finalizado o projeto, o coordenador do projeto deve encaminhar à FAPITEC/SE, até 30 
(trinta) dias após o prazo de encerramento do projeto, em conformidade com o Termo de 
Outorga firmado e as normas de concessão de subvenção econômica: 
 

a) O relatório técnico final, com detalhamento de todas as atividades desenvolvidas 
durante a execução do projeto e a descrição de seus resultados e produtos, bem como 
o registro de todas as ocorrências que afetaram o seu desenvolvimento; e 

b) A prestação de contas financeira, com apresentação de comprovantes de despesas, em 
conformidade com as normas de Prestação de Contas disponíveis no portal da 
FAPITEC/SE. 

 
15.5 A empresa proponente, contratada por meio do Edital, será obrigada a fornecer qualquer 
informação solicitada pela FAPITEC/SE e pela FINEP, para o bom acompanhamento do 
desenvolvimento do projeto, inclusive por conta das visitas técnicas previamente agendadas 
com a Fundação. 
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15.6 A Câmara Especial de Avaliação deste Edital será responsável pelo acompanhamento 
técnico da execução das propostas contempladas, através dos relatórios técnicos e, quando 
convocado, visitas in loco. 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 Acompanhamento do Edital 
 
O acompanhamento do presente Edital é de responsabilidade do Programa de Inovação 
Tecnológica – PROINT e da Diretoria Técnica – DITEC da FAPITEC/SE. 
 
16.2 Impugnação do Edital 
 
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a FAPITEC/SE, aquele que o 
tendo aceitado sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades 
que o tenham viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
16.3 Revogação ou Anulação do Edital 
 
A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja 
por decisão unilateral da FAPITEC/SE, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, 
sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
16.4 Recursos Administrativos 
 
Serão considerados apenas os recursos que apontem questões de legalidade no prazo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da publicação do resultado do julgamento. 
 
16.5 Das Penalidades 
 
A violação e descumprimento de qualquer cláusula e obrigações após a contratação, incluindo 
a não entrega de relatório técnico e financeiro (parciais e finais) no prazo determinado neste 
edital acarretará na impossibilidade de recebimento de recursos subsequentes que por ventura 
ainda estejam pendentes de liberação. Ficando ainda, sujeito a devolução dos recursos 
recebidos, devidamente corrigidos, sob pena de serem tomadas medidas cabíveis, tais como, 
notificações extrajudiciais, abertura de processo administrativo para a instauração de Tomada 
de Contas Especiais, inscrição na dívida ativa do Estado e a inclusão no cadastro de 
inadimplentes. 
 
16.6 Fator Impeditivo 
 
A existência de pendências de natureza técnica e/ou financeira do Coordenador do projeto com 
a FAPITEC/SE e/ou a antiga FAP-SE, constituirá fator impeditivo para enquadramento da 
proposta. 
 
16.7 Compromisso com a Demanda 
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O compromisso da FAPITEC/SE restringe-se aos recursos indicados no presente Edital. Os 
projetos não contratados, mesmo tendo o mérito reconhecido, serão arquivados e não mais 
serão considerados para futuras contratações. 
 
16.8 Obrigatoriedade de Citação 
 
Toda publicação relativa ao projeto apoiado com recursos provenientes do presente Edital 
deverá citar, obrigatoriamente, o apoio da FINEP e da FAPITEC/SE. 
 
16.9 Comunicação de Alteração 
 
Deverá ser comunicada à FAPITEC/SE, pelo pesquisador, qualquer alteração relativa à execução 
do auxílio, acompanhada da devida justificativa. Caberá à FAPITEC/SE as devidas providências. 
 
16.10 Anexos  
 
São partes constituintes deste edital, sendo considerados em seus inteiros teores para os fins 
da seleção pública, os seus Anexos: 
 

 ANEXO I: Formulário de Apresentação de Proposta   

 ANEXO II: Modelo de Carta de Apresentação da Proposta  

 ANEXO III: Lista de Documentos para Apresentação da Proposta 

 ANEXO IV: Declaração de Anuência – Empresa(s) coexecutora(s) 

 ANEXO V: Declaração de Anuência – Equipe técnica 

 ANEXO VI: Declaração de Contencioso 

 ANEXO VII: Declaração de Desnecessidade de Licença Ambiental 

 ANEXO VIII: Declaração Contábil (Não Faturamento) 

 ANEXO IX: Declaração de contrapartida financeira 

 ANEXO X: Tabela de Diárias para o projeto 

 ANEXO XI: Plano de Trabalho 

 ANEXO XII: Glossário 
 
 
17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos 
junto à Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, através da Coordenação do Programa de Apoio à 
Inovação Tecnológica - PROINT da FAPITEC/SE pelo telefone (79) 3259-3007 ou pelo e-mail 
proint@fapitec.se.gov.br. 
 
 
18. CLÁUSULA DE RESERVA 
 
A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Edital. 
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A FAPITEC/SE reserva-se o direito de suspender ou cancelar as liberações das parcelas do 
recurso, a qualquer tempo, por motivo técnico ou administrativo justificado. 
 
 
 

Aracaju (SE), 16 de junho de 2020. 

 

 

José Heriberto Pinheiro Vieira 

Diretor-Presidente da FAPITEC/SE 
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