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PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

PARA NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA (TEC-PRONEX)

O Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação
Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em conformidade com a Lei nº 5.771, de 12/12/2005
e no Decreto nº 23.695, de 06/03/2006, a partir de recursos oriundos do CNPq e do Fundo Estadual para
o Desenvolvimento Científico e Tecnológico -FUNTEC, gerido pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo - SEDETEC, torna público e convoca
os pesquisadores coordenadores de projetos vigentes no Programa de Núcleos de Excelência - PRONEX
a apresentarem propostas para obtenção de financiamento para a execução de projetos científicos e
tecnológicos no Estado de Sergipe, de acordo com o que estabelece a presente Chamada e em
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

1. OBJETIVO

a) Apoiar atividades tecnológicas e de inovação para apoio financeiro complementar, mediante a
seleção de propostas originárias, de projetos contratados e vigentes no Programa de Núcleos de
Excelência – PRONEX do EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N° 12/2009;

b) Contribuir para o desenvolvimento de atividades no Projeto PRONEX que transformem os resultados
de pesquisa em atividades inovadoras, potencialmente sustentáveis, e que incorporem novas
tecnologias aos setores econômicos relevantes no estado de Sergipe;

c) Incrementar o apoio concedido aos projetos de forma a consolidar o(s) resultado(s) final e atingir os
objetivos do Programa PRONEX, com foco na transferência de conhecimentos para a sociedade, para
o setor empresarial ou para o governo.

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÂO COMPLEMENTAR

a) As propostas devem ser apresentadas sob a forma de proposta complementar as atividades
desenvolvidas no Projeto PRONEX e encaminhadas à FAPITEC/SE via eletrônica, por intermédio do
SIGFAPITEC, a partir da data indicada no subitem – Cronograma do Regulamento anexo a presente
Chamada. Na submissão on line da proposta deverão ser anexados todos os arquivos que
correspondem a elaboração da proposta e a documentação do coordenador proponente, quando for
o caso.

b) As propostas devem ser transmitidas eletronicamente à FAPITEC/SE, até as 23h59min horário local,
da data limite de submissão das propostas descrita no subitem Cronograma do Regulamento, anexo
a presente Chamada.

OBJETO

Apoiar a execução de atividades, a partir de resultados obtidos de Projeto PRONEX, que deverão
apresentar como produto final protótipos, produtos, processos ou tecnologia, desenvolvidos
preferencialmente em parceria com o governo, empresas ou organizações da sociedade civil.
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c) A proposta deve ser apresentada em conformidade com o descrito no item – Critérios de
Elegibilidade e outras Características Obrigatórias do Regulamento anexo a presente Chamada,
contendo rigorosamente todos os itens previstos neste instrumento.

d) Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio que não os expressos nesta
Chamada, tampouco após o prazo final de recebimento. Assim, recomenda-se o envio das propostas
com antecedência, uma vez que a FAPITEC/SE não se responsabilizará por propostas não recebidas
em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos do Sistema (SIGFAPITEC).

e) Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, ela não será aceita pelo Sistema
Eletrônico. Por este motivo e, no cumprimento do disposto no caput do art. 41, da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, não haverá possibilidade de a proposta ser acolhida, examinada e julgada, não
sendo possível a interposição de recursos administrativos.

f) Não será permitida, em nenhuma hipótese, a complementação de documentação após a submissão
da proposta à FAPITEC/SE, mesmo que dentro do prazo de envio estipulado no subitem -
Cronograma do Regulamento anexo a presente Chamada.

3. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A seleção das propostas submetidas à FAPITEC/SE, em atendimento a esta Chamada, será realizada em
conformidade com as seguintes etapas:

3.1. Etapa I – Análise pela Área Técnica da FAPITEC/SE – Enquadramento

Esta etapa, a ser realizada pela área técnica da FAPITEC/SE, consiste no enquadramento das propostas
apresentadas. Será verificado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade e às recomendações para
Itens Financiáveis do Regulamento (anexo), sendo efetuada a análise quanto à adequação da proposta
aos ditames da referida Chamada Pública.

3.2. Etapa III – Análise, julgamento e classificação pela Comissão de Avaliação da FAPITEC/SE

3.2.1 Esta etapa consistirá na análise e julgamento das propostas enquadradas, por uma Comissão de
Avaliação constituída por representantes da FAPITEC/SE, podendo ainda contar com pareceres de
consultores ad hoc.

3.2.2 Após a análise e julgamento das propostas enquadradas e da avaliação de seus respectivos
orçamentos, a Comissão de Avaliação poderá recomendar a aprovação da proposta, com ou sem cortes
orçamentários ou a não aprovação da mesma. A referida Comissão deverá ainda indicar a ordem de
prioridade dos projetos e os critérios utilizados para o seu ordenamento.

3.2.3 O parecer da Comissão de Avaliação sobre as propostas enquadradas, dentro dos critérios
estabelecidos, será registrado em planilha eletrônica contendo a relação das propostas avaliadas,
recomendadas e não recomendadas, com as respectivas pontuações finais, em ordem decrescente,
assim como outras informações e recomendações julgadas pertinentes.

3.2.4 Para propostas recomendadas, será explicitado o mérito, o valor adequado para financiamento e
as justificativas para os cortes orçamentários (se houver).
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3.2.5 Para propostas não recomendadas, será emitido parecer consubstanciado contendo as
justificativas para a não recomendação. Os formulários deverão ser assinados pelos membros da
Comissão de Avaliação.

3.2.6 Não é permitido integrar a Comissão de Avaliação pesquisador que tenha apresentado proposta ao
Edital PRONEX vigente, ou que participe da equipe executora de algum projeto apresentado.

3.2.7 É vetado a qualquer membro da Comissão de Avaliação julgar propostas de projetos em que:
a) haja interesse direto ou indireto seu;
b) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente,
c) consangüíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau, ou esteja litigando judicial

ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou seus respectivos cônjuges
ou companheiros.

3.3 Etapa IV - Análise pela Diretoria da FAPITEC/SE

Essa etapa consistirá na análise, pela Diretoria da FAPITEC/SE, da ata de julgamento da Comissão de
Avaliação com as respectivas justificativas em relação aos projetos recomendados e não recomendados,
realizando o ranqueamento das propostas, respeitando o limite orçamentário da presente Chamada.

4. RESULTADO DO JULGAMENTO

a) A relação das propostas aprovadas nesta Chamada será divulgada no Portal da FAPITEC/SE conforme
subitem – Cronograma do Regulamento anexo a esta Chamada e publicada no Diário Oficial do
Estado de Sergipe.

b) Os proponentes poderão tomar conhecimento do parecer sobre sua proposta por intermédio de
correspondência eletrônica, preservada a identificação.

c) O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação posterior da
FAPITEC/SE/CNPq sobre os recursos administrativos eventualmente interpostos após a publicação.

5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

a) Caso o proponente deseje contestar o resultado do julgamento da sua proposta, deverá solicitar à
FAPITEC/SE, por meio de ofício protocolado na Fundação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data da divulgação do resultado no site da FAPITEC/SE. O recurso deverá ser dirigido a
Diretoria Executiva da FAPITEC/SE que encaminhará para Comissão Especial de Avaliação da
Chamada e, caso necessário, consultará o CNPq para emissão de parecer definitivo, razão pela qual
não caberão recursos adicionais. Em se tratando de questões inerentes a legalidade da Chamada, o
recurso será encaminhado a Procuradoria Jurídica (PROJUR) da FAPITEC/SE, para pronunciamento e
parecer.

b) Caso o proponente não se manifeste no prazo estabelecido no item 5.1, perderá o direito de solicitar
o recurso.

c) A Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, após exame do recurso, encaminhará o seu parecer para
deliberação da Diretoria Executiva da FAPITEC/SE, ouvido o CNPq, quando necessário.

http://www.fapitec.se.gov.br/
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d) O coordenador tomará conhecimento do resultado por intermédio de correspondência eletrônica na
ferramenta de Correio Eletrônico do SIGFAPITEC.

6. DA CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS

a) As propostas aprovadas até o limite de recursos financeiros estipulados nesta Chamada serão
contratadas na modalidade de auxílio individual ao pesquisador, em nome do proponente
(coordenador do projeto), mediante assinatura de Termo de Outorga a Projeto de Pesquisa.

b) A existência de alguma inadimplência do proponente com a Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, direta ou indireta, não regularizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a
divulgação do resultado, constituirá fator impeditivo para a contratação do projeto.

7. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO

a) A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela Diretoria Executiva da FAPITEC/SE ou pela
Diretoria do CNPq, por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o
cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada.

8. PUBLICAÇÕES

a) As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, apoiados
pela presente Chamada, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio das entidades/órgãos
financiadores (FAPITEC/SE/CNPq).

b) As ações publicitárias atinentes a projetos e obras financiadas com recursos da União, deverão
observar rigorosamente as disposições contidas no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, bem
assim aquelas consignadas nas Instruções da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República – atualmente a IN/SECOM-PR nº 31, de 10 de setembro de
2003.

9. IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA

a) Decairá do direito de impugnar os termos desta Chamada aquele que não o fizer até o segundo dia
útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Ademais, não terá efeito de
recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo aceitado sem objeção, venha apontar,
posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições.

b) A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria Executiva da FAPITEC/SE, pelo interessado, através de
correspondência escrita, protocolada na Fundação.

10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA
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a) A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja
por decisão unilateral da Diretoria Geral da FAPITEC/SE, seja por motivo de interesse público ou
exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.

11. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS

a) É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam
permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do
projeto.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Em se tratando de uma Chamada com o objetivo de apoiar uma proposta complementar ao Projeto
PRONEX, as disposições gerais serão as mesmas previstas no EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N°
12/2009. Entretanto, destacam-se adequações em determinados critérios, para que sejam atendidos
em conjunto com a prestação de contas técnica e financeira do Projeto PRONEX, tais como:

a) Ao final da vigência do Termo de Outorga/Concessão, o coordenador do Projeto PRONEX, que tiver
proposta apoiada por esta Chamada, deverá apresentar à Fundação a prestação de contas final,
acompanhada dos relatórios financeiro e técnico, em conformidade com estabelecido no referido
Termo e demais normas da FAPITEC/SE e do CNPq;

b) Embora apresentada em conjunto com a prestação de contas técnicas e financeira do Projeto
PRONEX, a execução orçamentária e os resultados obtidos nas propostas apoiadas por esta Chamada
deverão constituir documentos específicos;

c) Caso os resultados do projeto ou o relatório em si venham a ter valor comercial ou possam levar ao
desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca
de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o estabelecido na
Lei de Inovação, nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563 , de 11
de outubro de 2005 e pela RN-013/2008 (www.cnpq.br/normas/rn_08_013.htm).

d) A presente Chamada regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, pelas disposições da
Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que couber, pelas normas internas do CNPq e da
FAPITEC/SE.

13. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO CONTEÚDO A CHAMADA E
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ON-LINE

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada e sobre o
preenchimento do Formulário Eletrônico para apresentação da Proposta on-line poderão ser obtidos
por intermédio do endereço eletrônico e telefones indicados em item específico do Regulamento anexo
a este instrumento.

14. CLÁUSULA DE RESERVA



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE - FAPITEC/SE

CHAMADA PÚBLICA FAPITEC/SE/CNPq n° 01/2014

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

Travessa Baltazar Gois, n° 86, Edifício Estado de Sergipe, 10° Andar, Centro, 49010-907 - Aracaju/SE
Fone-Fax: (79) 3259-3007 / (79) 3259-6366

6

A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE se reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas na presente Chamada.

Aracaju (SE), 06 de março de 2014.

José Ricardo de Santana
Diretor Presidente – FAPITEC/SE
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PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

DESTINADO AOS NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA (TEC-PRONEX)

REGULAMENTO

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

O presente REGULAMENTO tem por finalidade definir as atividades a serem apoiadas financeiramente e
as condições para implementação do apoio, mediante a seleção, por Chamada, de propostas para
execução de projetos.

1. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

1.1. DO OBJETO

Apoiar a execução de atividades, mediante a seleção de propostas originárias de projetos contratados e
vigentes no Programa de Núcleos de Excelência – PRONEX do EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N°
12/2009, que deverão apresentar como produto final protótipos, produtos, processos ou tecnologia,
desenvolvidos preferencialmente em parceria com empresa, para avaliação das condições técnicas e de
futura comercialização competitiva.

1.2. DO PROPONENTE

1.2.1 Poderão apresentar propostas a presente Chamada os pesquisadores coordenadores de projetos
contratados e vigentes no Programa de Núcleos de Excelência – PRONEX referente ao EDITAL
FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N° 12/2009, doravante denominado “proponente”.

1.2.2 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.

1.3. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Lançamento da Chamada 06 de março de 2014

Limite para submissão das propostas pelo SIGFAPITEC Até as 11h59min do dia 23 de abril de 2014

Julgamento e homologação do resultado pelo CNPq Até 30 de maio de 2014

Divulgação dos resultados A partir do dia 09 de junho de 2014

Limite para apresentação de recursos
Cinco dias úteis a partir da data de divulgação do

resultado

Contratação das propostas aprovadas A partir do dia 16 de junho de 2014
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1.4. RECURSOS FINANCEIROS

1.4.1 O valor global da presente Chamada destinado ao apoio dos projetos é de R$ 282.486,97
(duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), sendo R$
140.542,40 (cento e quarenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) originários da
FAPITEC/SE e R$ 141.944,57 (cento e quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e
cinqüenta e sete centavos), originário de aplicação financeira de recurso do CNPq do Convênio nº
700417/2008 (PRONEX).

1.5 ITENS FINANCIÁVEIS

Os recursos da presente Chamada serão destinados ao financiamento de itens de despesas correntes
compreendendo:

1.5.1 Despesas de Custeio

a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, instalação,
recuperação e manutenção de equipamentos;

b) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (STPJ) – pagamento integral ou parcial de contratos de
manutenção, licenças de software e serviços de terceiros pessoa jurídica, de caráter eventual,
contratações e confecção de materiais específicos para apresentação e divulgação dos resultados do
projeto, dentre outros julgados pertinentes pela Comissão Especial de Avaliação da Chamada;

c) Passagens e diárias para membros da equipe executora apenas para atividades de campo, de acordo
com as tabelas vigentes estabelecidas pelo CNPq, disponíveis em www.cnpq.br;

d) Material de divulgação e realização de evento para apresentação dos resultados obtidos pelo
projeto. A divulgação não deve ser entendida como publicidade, mas sim, exclusivamente para fins
específicos de transferência e popularização dos resultados do projeto.

1.6. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

a) construção de imóveis;
b) pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer

outras vantagens para pessoal de instituições públicas (Federal, Estadual e Municipal); e despesas de
rotina como contas de luz, água, telefone, correios, reprografia e similares, entendidas como
despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;

c) pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica,
conforme determina a LDO da União e Decreto Federal n. 5.151 de 22/04/2004;

d) pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de acordo com a Instrução
Normativa n. 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional;

e) aquisição de veículos;
f) obras civis.
g) aquisição de equipamentos e material permanente

1.6.2 As demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição de execução do
projeto, a título de contrapartida.

http://www.cnpq.br/
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1.7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

As propostas a serem apoiadas pela presente Chamada Pública deverão ter seu prazo máximo de
execução estabelecido em até 8 (oito) meses, limitado ao prazo de vigência do Convênio que encerra-se
em dezembro de 2014.

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade indicados são considerados imprescindíveis para o exame da proposta, seu
enquadramento, análise e julgamento. A ausência ou insuficiência de informações resultará na
desclassificação da proposta.

2.1 QUANTO AO PROPONENTE E À EQUIPE DE APOIO

a) Poderá apresentar proposta a presente Chamada o pesquisador, exclusivamente, coordenador de
Projeto PRONEX contratado no EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N° 12/2009;

b) Ter produção tecnológica inovadora relevante, na área específica do projeto de pesquisa.

2.2. QUANTO À PROPOSTA

A proposta deverá compreender uma etapa factível do Projeto PRONEX, cujas atividades se encontram
em andamento, especificamente relacionada ao desenvolvimento de uma tecnologia e/ou inovação a
partir do(s) resultado(s) alcançado(s) na pesquisa. Deverá demonstrar o potencial de transformação dos
resultados do projeto em uma ação tecnológica inovadora a curto ou médio prazo e, quando for o caso,
uma articulação da equipe técnica com o setor produtivo, governo ou entidade da sociedade civil,
atendendo os seguintes critérios:

a) A(s) meta(s) apresentada(s) na proposta deve ser claramente caracterizada como o desenvolvimento
de um processo tecnológico ou inovador, a partir dos resultados obtidos no Projeto PRONEX
executado pelo coordenador proponente e a equipe técnica;

b) Especificar as atividades de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica a
serem executados para a obtenção do resultado final;

c) No caso de participação de empresa(s) na co-execução da proposta, relacionar as atribuições
específicas de cada parte, coordenador proponente e empresa, descrevendo a forma de articulação
entre elas, tendo em vista o atingimento do resultado final;

d) Demonstrar a existência de condições materiais e de execução da proposta, relativas ao cronograma
e ao cumprimento das metas e dos resultados parciais, atingidos pelo projeto PRONEX;

e) Descrever claramente suas referências metodológicas e de avaliação e de mecanismos de
certificação, quando for o caso, para o protótipo, produto, processo ou tecnologia inovadora a ser
desenvolvido;

f) Descrever as estratégias de divulgação dos resultados, assim como, da estrutura e organização do
evento de apresentação do(s) projeto(s), quando for o caso.

3. APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA
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3.1 O coordenador e os membros da equipe de execução do projeto de pesquisa deverão ter cadastro
atualizado no SIGFAPITEC (Sistema de Informação e Gestão de Projetos da FAPITEC/SE -
SIGFAPITEC);

3.2 Deverá ser preenchido o Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP) no SIGFAPITEC,
anexando o seguinte documento:

3.2.1 O arquivo contendo a proposta deve ser gerado fora do Formulário Eletrônico de Apresentação do
Projeto (FAP) no SIGFAPITEC e anexado a este, nos formatos “doc”, “pdf” ou “rtf”, limitando-se a
2Mb (dois megabytes). Caso seja necessário utilizar figuras, gráficos, etc, para esclarecer a
argumentação da proposta, estas não devem comprometer a capacidade do arquivo, pois a
proposta que exceder o limite de 2Mb terá dificuldade de ser recebida pelo SIGFAPITEC.
Recomenda-se que o projeto apresente as seguintes informações, de forma a permitir sua
adequada análise e avaliação (ANEXO I):

a) descrição detalhada da proposta, com justificativa e demonstração da relevância, destacando
os resultados obtidos pelo Projeto PRONEX;

b) caracterização, aplicações mais importantes, vantagens e desvantagens em relação ao produto
o processo similar existente com destaque para a situação da tecnologia ou inovação
pretendida em relação ao mercado;

c) objetivos e metas claramente definidos, que possibilitem o acompanhamento e a avaliação;
d) metodologia a ser empregada;
e) mecanismos e estratégias que serão utilizados para promover a divulgação dos resultados e a

estruturação e organização do evento de apresentação do(s) projeto(s), assim como, a
articulação com empresas participantes, quando for o caso.

3.3 Submissão da proposta

a) Cada coordenador deverá enviar apenas uma proposta, exclusivamente pelo SIGFAPITEC;
b) O candidato deverá preencher e enviar o Formulário Eletrônico por meio do Sistema SIGFAPITEC,

disponível na página da FAPITEC/SE, a partir da data indicada no item CRONOGRAMA desta
Chamada, anexando o arquivo do projeto conforme modelo sugerido no subitem 3.2.1 (ANEXO I);

c) O Formulário Eletrônico deverá ser transmitido à FAPITEC/SE até às 23h59min horário local, da data
limite para submissão eletrônica das propostas, conforme subitem 1.3 desta Chamada. O candidato
receberá por e-mail, após a transmissão, um recibo eletrônico de protocolo da sua proposta no
SIGFAPITEC, o qual servirá como comprovante;

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 o envio
no SIGFAPITEC. Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, ela não será aceita pelo
sistema eletrônico. Por esse motivo e, no cumprimento do disposto no caput do art. 41, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, não haverá possibilidade de a proposta ser acolhida, examinada e
julgada, não sendo possível a interposição de recursos administrativos.

4. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO

http://sigfapitec.ledes.net/
http://www.fapitec.se.gov.br/
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A seleção das propostas submetidas à FAPITEC/SE, em atendimento a esta Chamada, obedecerá às
seguintes etapas:

4.1 Pré-análise e enquadramento das propostas

a) Consistirá na análise preliminar das propostas pela Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, quanto ao
atendimento das exigências e recomendações de todos os itens desta Chamada, mediante exame
dos documentos apresentados e preenchimento dos Anexos. Serão desenquadradas as propostas
que não atenderem aos itens desta Chamada.

4.2 A Comissão de Avaliação

a) A FAPITEC/SE constituirá uma Comissão Especial de Avaliação específica de reconhecida competência
na área objeto desta Chamada, podendo recorrer a consultores ad hoc;

b) É vedado a qualquer membro da Comissão Especial de Avaliação julgar propostas em que:
i. haja interesse direto ou indireto seu;

ii. esteja participando da equipe do proposta seu cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo
ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou

iii. esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou
seus respectivos cônjuges ou companheiros.

4.3 Análise do mérito

A análise do mérito das propostas obedecerá aos seguintes procedimentos:

a) Consistirá na análise quanto ao mérito individual de cada proposta, segundo as normas descritas na
tabela de critérios para análise de mérito da proposta (Quadro 1);

b) A pontuação final de cada proposta será aferida pela média ponderada das notas atribuídas para
cada critério de julgamento. Será aprovada a(s) proposta(s) com maior pontuação, após o
ranqueamento das notas, até o limite de recursos disponíveis na presente Chamada.

Critérios de análise e julgamento Peso Nota

1) Relevância da proposta para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação

2 0 a 10

2) Utilidade técnica/aplicabilidade perante a sociedade 1 0 a 10

3) Exeqüibilidade do orçamento da proposta 1 0 a 10

4) Experiência em produção tecnológica do proponente 1 0 a 10

5) Requisitos de inovação: capacidade inventiva, novidade e suficiência
descritiva

2 0 a 10

6) Resultado(s) obtido(s) pelo(s) Projeto(s) PRONEX, inclusive, a partir
do acompanhamento técnico referente a avaliação parcial dos
projetos, com foco no desenvolvimento proposto

3 0 a 10
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5. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

a) O procedimento de avaliação final e prestação de contas da(s) proposta(s) contratadas por meio
desta Chamada seguirá os mesmos critérios utilizados no EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N°
12/2009 para os Projetos PRONEX, inclusive, aqueles concernentes as normas de prestação de
contas e aos prazos;

b) Caberá à FAPITEC/SE fazer o acompanhamento de execução das propostas, podendo recorrer ao
CNPq quando necessário.

6.TERMO DE CONCESSÃO/OUTORGA

a) A concessão dos recursos será formalizada mediante o prévio aditamento ao Termo de
Concessão/Outorga celebrado entre a FAPITEC/SE, o coordenador do Projeto PRONEX contratado
por meio do EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC/CNPq N° 12/2009 e a instituição executora. Nesse
documento as partes ratificarão, fundamentalmente, os compromissos assumidos podendo, caso a
FAPITEC/SE e o CNPq julgue necessário, serem incorporadas cláusulas específicas relativas ao objeto
desta Chamada.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Constitui fator impeditivo para a concessão do apoio financeiro, a existência de quaisquer
inadimplências do proponente com a FAPITEC/SE, com o CNPq e demais órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal, Estadual, e Municipal Direta ou Indireta, não regularizada dentro do
prazo de 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados;

b) Deverá ser comunicada à FAPITEC/SE, pelo pesquisador, qualquer alteração relativa à execução da
proposta, acompanhada da devida justificativa. Caberá à Fundação dar imediata ciência do fato ao
CNPq, sugerindo providências;

c) No caso das atividades realizadas originarem criações intelectuais passíveis de proteção, na forma de
inovações tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades
econômicas produtivas, que propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da
produtividade dos fatores envolvidos ou otimização do uso de recursos e insumos, as partes deverão
observar às determinações da Lei nº 9.279, de 14/051996, da Lei de Inovação nº 10.973, de
2/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11/10/2005;

d) Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na
hipótese de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com os
CONCEDENTES, conforme expressa na Resolução Normativa CNPq nº 013/2008, por meio de
contrato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou
similares foram desenvolvidas.

e) A concessão do apoio financeiro será cancelada pela FAPITEC/SE ou pela Diretoria do CNPq por
ocorrência, durante sua implementação, de fato, cuja gravidade justifique o cancelamento, sem
prejuízo de outras providências cabíveis.

f) A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE, em comum acordo com o CNPq, reservam-se o direito de
resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada;
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8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo desta Chamada podem ser obtidos junto à
Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, através da Coordenação do Programa de Fomento e Auxílio à Pesquisa
- PROAF da FAPITEC/SE pelo telefone (79) 3259 3007 ou pelo e-mail proaf@fapitec.se.gov.br

9. CLÁUSULA DE RESERVA

A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas na presente Chamada.

Aracaju (SE), 06 de março de 2014.

José Ricardo de Santana
Diretor-Presidente da FAPITEC/SE

mailto:proaf@fapitec.se.gov.br

