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APRESENTAÇÃO 

 

 A Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe 
– FAPITEC/SE, instituição pública vinculada à Secretaria Estadual do Desenvolvimento 
Econômico, da Ciência e Tecnologia – SEDETEC é dotada de personalidade jurídica de 
direito público, com patrimônio, receita e quadro de pessoal próprio, bem como com 
autonomia administrativa, patrimonial e financeira, integrante da Administração Estadual 
Indireta, do Poder Executivo do Estado de Sergipe. Tem a finalidade de fomentar o 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação (CT&I) no Estado de Sergipe, de 
forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado.  

 

 A FAPITEC/SE opera como articuladora entre os agentes do sistema de C, T & I 
(Instituições de pesquisa, órgãos governamentais, organizações do setor produtivo e 
organizações sociais), trabalhando de forma democrática e transparente, através de 
Editais, que concede auxílios de pesquisas, bolsas, por meio de recursos não 
reembolsáveis. 

 

 O fomento a projetos científicos e tecnológicos é realizado a partir dos recursos 
oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – FUNTEC, 
além de recursos provenientes de órgãos conveniados do governo, de agências federais 
e de outras fontes ou parcerias. A FAPITEC/SE assume um importante papel na 
capacitação de recursos para o desenvolvimento de programas estratégicos em Ciência, 
Tecnologia e Inovação (C, T&I) para o Estado. 

 

 A FAPITEC/SE foi Instituída pela Lei 5.771 de 12/12/2005, publicada no D.O.E. em 
13/12/2005. É uma Fundação estadual que tem como: 

 

MISSÃO 

 

"Fomentar e induzir a ciência, tecnologia e inovação, em Sergipe, de forma a contribuir 
para o desenvolvimento sustentável nos territórios." 

 

VISÃO 

 

"Ser referencia nacional como agência de fomento à ciência, tecnologia e inovação, 
indutora da geração e transferência de conhecimento em Sergipe." 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 O Manual para Aplicação dos Recursos e Prestação de Contas dos Auxílios 
Financeiros ao Pesquisador tem como objetivo auxiliar os Pesquisadores quanto às 
regras e aos prazos relacionados às questões administrativa e financeira.   

 

1.1 Todo pesquisador cujo projeto apoiado com recursos financeiros da Fundação de 
Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE, ou 
do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC 
e/ou através dos recursos oriundos de Convênios está obrigado a prestar contas. 

1.2 Os recursos concedidos devem ser utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 
aprovado, em conformidade com os itens financiáveis do Edital e o Termo de 
Concessão dentro dos prazos de vigência. 

1.3 A utilização dos recursos e a prestação de contas devem obedecer às disposições 
contidas neste Manual. 

 

II. NORMAS GERAIS 

  

 O Manual apresenta algumas definições legais e administrativas para relacionar as 
questões sobre a utilização dos recursos e, por fim, orientar o pesquisador sobre a 
prestação de contas. 

  

2.1. Denominamos neste Manual o termo pesquisador aquele que recebe recursos 
financeiros referentes aos projetos aprovados nos editais FAPITEC/SE. 

 

2.2.  Os recursos serão depositados e devem ser administrados, obrigatoriamente, em 
conta específica, no nome do pesquisador, vinculada ao Projeto e ao Edital correlato. 

 

2.3. Quando as liberações ocorrerem de forma periódica, a parcela subsequente será 
condicionada a prestação de contas parcial. 

 

2.4. Todo comprovante de despesa relativa a material de consumo, equipamentos e 
material permanente, bem como prestação de serviços por pessoas físicas e jurídicas, 
deve ser emitido em nome do pesquisador contendo, obrigatoriamente, data de 
emissão, descrição detalhada do material, equipamento ou do serviço prestado, e 
recibo de quitação. Os comprovantes não devem conter rasuras ou borrões, em 
qualquer um dos campos.  

 



 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

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

 

 

 
Manual para Aplicação dos Recursos e Prestação de Contas do Auxílio Financeiro ao Pesquisador  

Versão 2.0 – 06.06.2013 

 

 

2.5. O endereço de entrega dos materiais e equipamentos adquiridos deve ser o da 
Instituição onde está sendo realizada a pesquisa. 

 

2.6. No campo dados adicionais do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica) inserir: 

a) Local e endereço de entrega do material/equipamento (laboratório, etc.). 

b) Material destinado à Pesquisa adquirido com recursos do edital FAPITEC/SE - 
Número e nomenclatura do edital. 

 

2.7. Quando for utilizado pagamento com cheque, é necessária a anotação, em cada 
comprovante de despesa, do número em ordem cronológica crescente e do número do 
cheque em ordem sequencial numérica para transcrição no formulário “Relação de 
Pagamentos”. 

 

2.8. Quando for utilizado o cartão de débito o valor deverá ser igual ao valor da nota fiscal. 

 

2.9 Na execução de projetos que incluam a realização de missões, eventos, expedições 
(trabalho de campo), cujos pagamentos sejam inviáveis nas formas usuais, em face de 
peculiaridades regionais (Nacional e Internacional), o Pesquisador poderá pagar em 
espécie. 

 

2.10. PROIBIÇÕES  

 

Para fins da utilização dos recursos, é terminantemente proibido: 
 

2.10.1 Utilizar recursos para qualquer outra finalidade, em desacordo ao Plano de 
Trabalho e ao cronograma de desembolso, firmado entre a FAPITEC/SE e o 
outorgado. 

 

2.10.2  Alterar valores entre os grupos de despesas (rubricas) dos itens constantes do 
Termo de Concessão sem a autorização prévia da FAPITEC/SE. 

 

2.10.3 Transferir recursos ou saldos de um projeto para o outro, mesmo que sejam 
do próprio pesquisador como, por exemplo, fracionar valores de importação de 
um único bem com outro projeto FAPITEC/SE. 

 

2.10.4 Efetuar despesas fora do período de vigência fixado no Termo de Concessão 
como, por exemplo, adquirir materiais ou contratar serviços antes da liberação dos 
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recursos ou posterior à data da vigência do Termo de Concessão, não sendo 
permitido o ressarcimento nessas condições. 

2.10.5 Aplicação do auxilio em rendimentos, em quaisquer dos editais lançados pela 
FAPITEC/SE. 

2.10.6 Efetuar gastos de recursos aprovados para despesa de capital, com despesa 
de custeio e vice versa, salvo se a transferência de recursos for autorizada de 
forma prévia e expressa pela FAPITEC/SE. 

 

2.10.7 Efetuar pagamento a si próprio, exceto diárias, por ocasião de deslocamento 
para outra localidade no desempenho de atividades pertinentes ao projeto.  

 

2.10.8 Realizar despesas com itens não financiáveis. 

 

 

III – ORIENTAÇÕES: INSTRUÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

3.1 As prestações de contas financeiras estão especificadas como: 

 

3.1.1 A prestação de contas financeira parcial refere-se a cada uma das parcelas 
dos recursos liberados.  Será exigida quando a liberação dos recursos for 
em 02 (dois) ou mais parcelas. 

 

3.1.2 A prestação de contas final refere-se à prestação de contas a ser efetuada 
no final da vigência do instrumento legal, devendo ser apresentada em um 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Termo 
de Concessão. 

 

 3.2. A prestação de contas deverá ser apresentada de forma organizada, com todas 
as notas fiscais, recibos e demais comprovantes de pagamentos, por ordem de 
rubricas, colados em folha de papel A4, uma vez que a mesma será anexada ao 
processo Administrativo, onde será constituída da seguinte forma: 

 

a) Todos os documentos em original; 

b) Encaminhamento de prestação de contas (formulário 4.1);  

c) Relação de pagamentos (formulário 4.2); 

d) Notas Fiscais; 

e) Comprovante de pagamento (recibo ou boleto bancário autenticado ou 
comprovante do cartão de débito); 
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f) Extrato bancário mensal; (desde a data de recebimento dos recursos até a 
última despesa realizada). 

g) Comprovante de depósito bancário referente à devolução do saldo não 
utilizado; 

h) Canhotos de talonários; 

i) Encerramento da Conta;  

j) Termo de Depósito (formulário 4.5); 

k) Relação de Material Permanente (4.6). 

 

3.3 As comprovações referente a utilização dos recursos serão mediante apresentação 
da 1ª via da Nota Fiscal original e recibo ou boleto bancário autenticado ou 
comprovante do cartão de débito. 

 

3.4 Quando da prestação de contas final, caso haja saldo de recursos não 
utilizados, o pesquisador deverá solicitar a FAPITEC/SE o número da conta a ser 
depositado. 

 

3.5 Caso o Pesquisador desista da execução do projeto, os recursos liberados deverão 
ser devolvidos no prazo máximo de 30 dias úteis. Não ocorrendo à devolução, o valor 
originalmente concedido será atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na 
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual. 

 

3.6 A FAPITEC/SE, através de sua Diretoria Administrativa e Financeira, comunicará ao 
Pesquisador a data de aprovação da Prestação de Contas. As despesas glosadas 
serão ressarcidas pelo Pesquisador no prazo de 30 dias. 

 
3.7 Deixar de prestar contas acarretará a inclusão do nome do Beneficiário na lista de 

inadimplentes da FAPITEC/SE, ficando este impossibilitado de receber outro auxílio 
financeiro e sujeito às medidas legais cabíveis. 

 

 

3.8  CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS 

 

  DESPESAS CORRENTES: são aquelas de consumo imediato, utilizadas no 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

a) Diária 
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  É uma indenização que faz jus o Pesquisador do projeto ou participante da 
equipe (identificado no projeto), que se deslocar temporariamente da respectiva 
localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de evento de 
interesse do projeto de pesquisa, previamente contemplada pelo Edital. 

 

 A diária contempla as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção 
urbana (realizada por qualquer meio de transporte de cunho local). 

 

   A diária integral é concedida por dia de deslocamento da localidade onde o 
pesquisador ou participante em exercício, contada pelo período de 24 (vinte e 
quatro) horas da partida, desde que a fração da viagem seja igual ou superior a 
12 (doze) horas. 

 

  Quando a viagem for superior a 04 (quatro) horas e inferior a 12 (doze) horas a 
indenização é de meia diária (1/2), desde que apresentado comprovante de 
despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana (realizada por 
qualquer meio de transporte de cunho local) referente ao período de fração de 
diária (notas fiscais e recibos, em originais). 

 

  O valor da diária deverá ser consultado conforme Tabela de Diárias da 
FAPITEC/SE, na Resolução 32/2011- CONSAD/FAPITEC/SE de 23 de agosto 
de 2011, disponível no site da Fundação (www.fapitec.se.gov.br).  

  A comprovação de diárias se dará através do Formulário de Declaração de Diárias: 

 

   Formulário 4.3 – Pesquisador 

 Formulário 4.4 – Participante da equipe (quando previamente identificado no 
projeto). 

 

 Observação: Em caso de participação em eventos científicos ou tecnológicos, 
assim como visita técnica em outras instituições, apresentar cópia do 
certificado de participação no evento ou declaração da Instituição que o 
pesquisador visitou. 

 

 

b) Material de Consumo 

 

 É um material de consumo imediato que, em razão de seu uso corrente, perde 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua duração limitada no tempo. 
Como por exemplo: material de conservação e limpeza de laboratórios, material 
de desenho e expediente, combustível e lubrificante, embalagens, material 
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fotográfico de filmagens e gravações, produtos químicos, biológicos, 
farmacêuticos e odontológicos em geral, material de impressão, vidrarias de 
laboratório e outros. 

 

Observação: Em casos excepcionais (material controlado pela Polícia Federal, 
Exército, etc.) a nota fiscal deverá ser emitida em nome da instituição do 
Pesquisador.  

 

 

c) Passagens 

 

  Passagens aéreas: a comprovação será através da apresentação dos tickets 
(cartão de embarque) utilizados (ida e volta) originais e documento que 
certifique o pagamento da compra da passagem (recibo, boleto, etc.).  

 

  Passagens Terrestres: a comprovação será através da apresentação dos 
bilhetes originais utilizados (ida e volta).  

 

Observação: Não serão aceitos despesas com passagens de primeira Classe, 
seguro saúde, taxa de mudança de horário de voo, vistos e multas/juros, etc. 

 

 

d) Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica  

 

 Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas, 
devidamente legalizadas, tais como: serviços gráficos, locação de 
equipamentos, testes, análises, dentre outros de necessidade do projeto. 

 

 

 

 DESPESAS DE CAPITAL: são despesas que contribui com a formação ou 
aquisição de um bem de capital. Classificados como materiais permanentes e 
equipamentos, tais como: obras, móveis e utensílios, máquinas, ferramentas, livros, 
etc. 

 

a)  Equipamentos e Material Permanente 
 
 É aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, 

e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. Como por exemplo: 
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equipamentos de processamentos de dados, de comunicação, máquinas e 
aparelhos, elétricos e eletrônicos, instrumentos técnicos e científicos, ferramentas, 
móveis, livros e outros. 
 

 Para qualquer solicitação de aquisição de equipamentos e materiais permanente, 
é necessária a tomada de preços de, pelo menos, 03 (três) fornecedores, 
anexando-a ao “Roteiro para Elaboração do Projeto” e justificando a escolha feita 
pela proposta de menor preço que satisfaça as exigências técnicas do projeto.  

 

   A comprovação será mediante a apresentação da 1ª via da Nota Fiscal original e 
recibo ou boleto bancário autenticado e/ou comprovante do cartão de débito, 
informando ter recebido o bem patrimonial que foi adquirido, tornando-se, neste 
caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação do bem, de acordo com 
as especificações estabelecidas na Nota Fiscal.  

 

   A formalização se dará através do Termo de Depósito e de uma planilha de 
controle dos equipamentos e materiais permanentes localizados no site da 
Fundação (www.fapitec.se.gov.br).  

 

   O responsável registra as informações relativas a cada bem, descrevendo-lhe a 
natureza, valor de compra, localização física e outras informações pertinentes em 
uma planilha de controle dos materiais, na qual o setor responsável informará o 
número de registro patrimonial.  

 
 O preenchimento da série numérica do registro patrimonial é de exclusiva 

competência e responsabilidade da Gerência de Material e Patrimônio – GEMAP. 
 

 A identificação é feita pela Plaqueta de Identificação padronizada, com número 
sequencial, afixada em local de forma a facilitar a visualização, preferencialmente 
em um local que não atrapalhe a sua utilização. Não podendo ser retirada, 
alterada ou reutilizada, permanecendo afixada pelo tempo de vida do material 
permanente. 

 
 O bem patrimonial cuja plaqueta deverá ser afixada seja impossível ou 

inconveniente devido às suas características físicas será controlado através do 
simples relacionamento de material (Relação Carga).  

 
 Os bens adquiridos que não comportarem as plaquetas (materiais bibliográficos, 

etc.). Deverão ser apresentados à FAPITEC/SE para receber o carimbo de 
patrimônio, mediante a aposição, no início, meio e fim de cada volume. 
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 Ocorrendo o desaparecimento de algum material permanente, em caso de roubo, 
furto ou danos provocado por força maior, o responsável pela sua guarda 
comunica em até 5 (cinco) dias uteis o fato à FAPITEC/SE e a instituição a qual o 
mesmo esteja vinculado, apresentando registro de ocorrência policial, devendo 
ser determinada a instauração de sindicância, de caráter reservado, a fim de 
apurar a ocorrência. Concluída a sindicância e verificada a impossibilidade de se 
identificar a veracidade dos fatos, cabe à FAPITEC/SE decidir sobre a forma de 
ressarcimento do valor do material desaparecido. A gravidade da ocorrência 
poderá levar a processos Administrativos disciplinares ou, fora da instância 
Administrativa da FAPITEC/SE como Tomada de Contas Especial. 

 
 Ocorrendo danos ou prejuízos por má utilização dos bens permanentes, o fato 

deverá ser apurado, imputando-se a responsabilidade da instituição pelas 
despesas relativas ao reparo. 

 
 O setor responsável pelo Patrimônio irá realizar periodicamente inspeções e 

verificação física dos bens, confirmando a sua localização, tombamento dos bens 
e registrando todas as ocorrências e recomendações sobre o controle patrimonial, 
através do Termo de Depósito. 

 
 Os bens e equipamentos adquiridos com recursos do presente Edital serão 

cedidos em Regime de Cessão de Uso às instituições de vínculo do pesquisador, 
durante o período de execução do projeto; 

 
 Após o término do prazo do Termo de Concessão, caberá à Diretoria da 

FAPITEC/SE decidir sobre a possibilidade de doação dos bens às instituições de 
vínculo dos pesquisadores; 

 
 

 
 

 Quaisquer eventuais dúvidas referentes à Prestação de Contas Financeira e 
Patrimonial devem ser encaminhadas para prestacaodecontas@fapitec.se.gov.br,   
gemap@fapitec.se.gov.br, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prestacaodecontas@fapitec.se.gov.br
mailto:gemap@fapitec.se.gov.br
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FORMULÁRIO 

4.1 

ANEXOS DO MANUAL PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 

 

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EDITAL 

 
FAPITEC/SE 

 

Nº......./........... 

 

4.1.1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Pesquisador CPF 

Endereço Completo 

CEP Cidade UF 

Telefone (    )          -            /(    )          -             E-mail 

Título do Projeto 

Valor repassado R$ Período de                              a 

4.1.2.  MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

Rubricas Recebido no Período (1) 
Utilizado 

 (2) 

Saldo 

 (1) - (2) 

Auxílio Financeiro a Pesquisador    

Auxílio Financeiro a Estudantes    

Material de Consumo    

Diárias    

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica    

Passagens e Despesa com Locomoção    

Equipamentos e Materiais Permanentes    

Despesas Bancárias    

Soma    

Saldo 
Em meu poder (     ) 

Devolvido conforme comprovante de depósito anexo (      ) 

4.1.3.  DECLARAÇÃO 

 

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela FAPITEC/SE, objeto do auxílio financeiro 
recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. 

  

 

______________,_____/_____/_____                            ___________________________      

             Local e data                                                      Assinatura do Pesquisador 

 

4.1.4.  OBSERVAÇÕES 
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FORMULÁRIO 

4.3 

ANEXOS DO MANUAL PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 

 

DECLARAÇÃO DE DIÁRIAS – PESQUISADOR 

EDITAL 

 

FAPITEC/SE 

 

Nº.........../............ 

 

 

 

Pesquisador CPF 

 

4.3.1.  DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro junto a FAPITEC/SE, que utilizei parte dos recursos de custeio para o Projeto de 

Pesquisa____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

no valor de R$  ______________  ( __________________________________________________) para 

cobertura de  ______  (_________________) diária(s) no período de ____/____/____  a  

____/____/____,  a um valor unitário de R$ ___________________. 

 

Objetivo do uso da diária: 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3.2.  OBSERVAÇÃO 

 

4.3.3.  ASSINATURA DO PESQUISADOR 

 

 

Declaração exclusiva para despesas com 

diárias com o Pesquisador 

 

 

 

________________, ______ de ______________de __________ 

 

 

             __________________________________________ 

                                               Assinatura 

 



 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE – 
FAPITEC/SE 
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FORMULÁRIO 

4.4 

ANEXOS DO MANUAL PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 

PESQUISADOR 

 

DECLARAÇÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPANTE 

EDITAL 

 

FAPITEC/SE 

 

Nº........../.......... 

 

 

Beneficiário CPF 

Endereço Identidade 

 

4.4.1 – DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro junto ao FAPITEC/SE, que recebi do Pesquisador  do 

Projeto______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

o valor de R$ _______________  (__________________________________________________) 

para cobertura de _______  (_________________________) diária(s) no período de ____/____/____a  ____/____/____ , a 

um valor unitário de R$ ____________________________________. 

 

Objetivo do uso da diária: 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

4.4.2.  OBSERVAÇÃO 

 

4.4.3.  ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO 

 

 

Declaração exclusiva para despesas com 

diárias do participante do projeto de 

pesquisa. 

  

 

________________, ______ de ______________de __________ 

 

 

             __________________________________________ 

                                              Assinatura 

 



 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE – 
FAPITEC/SE 
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FORMULÁRIO 

4.5 

                        TERMO DE DEPÓSITO 

 

EDITAL 

 

FAPITEC/SE 

 

Nº........../.......... 

 
PROJETO 

 

 

Pelo presente instrumento, tendo como partes, de um lado a Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, através de recursos oriundos 

doFundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNTEC, gerido pela 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, 

situada na Avenida Doutor Carlos Rodrigues da Cruz s/n., Bairro Capucho, CEP: 49081-000, 

Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob o n. 07.888.112/0001-70, representada pelo seu Diretor-

Presidente José Ricardo de Santana e, do outro lado, solidariamente responsáveis face às 

obrigações assumidas neste Termo, a Nome da instituição, com sede na Av._____________, 

Bairro________________, CEP:_________, Cidade ___________, inscrita no CNPJ sob o 

n.__________, representada pelo Reitor______________, e o beneficiário do 

Auxílio,__________________, portador da Cédula de Identidade (RG) n. ____________________, 

CPF do MF n. _________________, residente e domiciliado na _______________________ n. 

_____, Bairro ____________, CEP: ___________, Aracaju/SE, têm entre si justo e acordado, o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Os depositários recebem da FAPITEC/SE/FUNTEC, neste ato, em depósito, o(s) bem(ns) móvel(is) 

discriminado(s), em anexo, com seus respectivos valores. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O(s) bem(ns) recebido(s) ficará(ão) instalado(s) na instituição 

supramencionada, em locais de trabalho que facilitem seu uso pelo maior número possível de 

pesquisadores, sob a coordenação e responsabilidade do beneficiário do Auxílio. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O(s) bem(ns) recebido(s), em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, deverá(ão) ser mantido(s) nesta condição, correndo às expensas dos depositários, 

qualquer despesa nesse sentido, inclusive aquela decorrente dos serviços de assistência técnica, 

preventiva e corretiva. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se, a qualquer tempo da vigência deste Termo, o(s) bem(ns) 

depositado(s) deixar(em) de ter utilidade para os depositantes, estes farão a devida comunicação a 

FAPITEC/SE/FUNTEC, que decidirá quanto à sua destinação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Até que se efetive a decisão da FAPITEC/SE, ficarão os depositários 

obrigados ao integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo. 



 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE – 
FAPITEC/SE 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) BEM(NS):O(s) bem(ns) depositado(s) não poderá(ão) ser 

objeto de doação, cessão, permuta, venda ou negociação sob qualquer pretexto, sem prévia 

autorização expressa da depositante FAPITEC/SE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGISTRO DO(S) BEM(NS): 

O(s) bem(ns) de que trata este Termo, deverão ser registrados no inventário de bens do 1º 

depositário como “Bens de Terceiros - FAPITEC/SE”, sendo vedada a sua remoção para outro local 

sem autorização expressa da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de 

Sergipe - FAPITEC/SE. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo a remoção de qualquer bem móvel sem a autorização expressa 

da FAPITEC/SE, recairá sobre o depositário do bem removido as responsabilidades oriundas da 

remoção não autorizada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO ÔNUS DO DEPÓSITO: 

O presente depósito é feito a título gratuito, não sendo devida pela FAPITEC/SE qualquer 

remuneração pelo mesmo, ficando, ainda, a FAPITEC/SE, expressamente dispensada de pagamento 

de despesas que venham a ser feitas pelos depositários, com o(s) citado(s) bem(ns), inclusive 

transportes, guarda, seguro, conservação e manutenção, e, ainda, dos prejuízos que, porventura, do 

depósito provierem. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO DIREITO DE RETENÇÃO:  

Face ao disposto nas Cláusulas Segunda e Terceira, renunciam os depositários, expressamente, 

neste ato, ao direito de retenção do(s) bem(ns) em depósito, previsto no artigo 644 do Código Civil. 

 

CLÁUSULA SÉXTA - DAS OCORRÊNCIAS: 

Qualquer ocorrência com o(s) bem(ns) depositado(s), inclusive resultante de caso fortuito ou de 

força maior, deverá, após a adoção das providências pertinentes em cada caso, pelos depositários, 

ser imediatamente comunicada à FAPITEC/SE,  juntamente com a justificativa e a prova de suas 

causas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIDAS JUDICIAIS 

A não restituição do(s) bem (ns) depositado(s), no prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da 

data de sua assinatura, acarretará no ajuizamento da competente Ação de Depósito contra os 

depositários, além de autorizar a FAPITEC/SE a promover, liminarmente, a busca e apreensão dos 

mesmos. Tudo nos termos dos artigos 901 e seguintes do Código de Processo Civil.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Naqueles casos em que resultar para os depositários a obrigação de 

ressarcir a FAPITEC/SE o valor do(s) bem(ns) do(s) qual(is) trata a Cláusula Primeira. O 

ressarcimento terá que ser de forma monetária contemplando o valor atualizado do(s) bem(ns) 



 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE – 
FAPITEC/SE 
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móvel(is) reparando integralmente o patrimônio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS NORMAS APLICÁVEIS: 

Aplicam-se a este Termo as disposições do artigo 627 e seguinte do Código Civil, os dispositivos da 

Lei n. 8.666/1993, e posteriores alterações, no que couber, ou legislação superveniente, além das 

normas em vigor na FAPITEC/SE, que estabelecem as condições para concessão de Auxílios, as 

quais os depositários declaram conhecer. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

Fica eleito o Foro de Aracaju/SE, para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda do presente 

Termo. 

 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando-se por, herdeiros e sucessores. 

 

Aracaju/SE,        de                         de               .    

 

 

________________________________________ 

José Ricardo de Santana 

Diretor-Presidente da FAPITEC/SE 

 

 

                                                                                                                  __________________________________                                                                                                  

___________________________________                                                                                                                   

1ºResponsável Legal/Instituição                                               Depositário/Pesquisador                                                                                                                                                                                                                                              

(Carimbo/Assinatura)                                                                 (Carimbo/Assinatura)                                                                  

 

 

 -------------------------------------------------------                                            ------------------------------------------------------ 

Setor de Patrimônio da Instituição                                    Setor de Patrimônio da FAPITEC/SE                                

(Carimbo/Assinatura)                                                             (Carimbo/Assinatura)  



 

 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE – FAPITEC/SE 
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FORMULÁRIO 

4.2 

ANEXOS DO MANUAL PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO 
FINANCEIRO AO PESQUISADOR 

 

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

EDITAL 

 

FAPITE/SE 

 

Nº..../.  .. 

 

PROJETO:  

N° Item N° Cheque 
Data do 

pagamento 
N° do 

documento 
Favorecido 

Descrição do Material ou Serviço 

(nome, marca, tipo) 
Qtd. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Declaro que as despesas relacionadas acima foram pagas e que o materiais e/ou equipamentos foram recebidos. 

 

 

Local e data ______Aracaju, _, ___/____/ _____                 _______________________________________________________________ 

                                                                                                            Assinatura do Pesquisador 

 

Subtotal 

 

 

TOTAL 

 

 

OBS.:  1) O Pesquisador deverá encaminhar os originais de todos os componentes das despesas; 

2) No caso de utilização de mais de uma folha deste formulário, os subtotais deverão ser transportados para a primeira linha do formulário  

subsequente. A utilização só deverá ser registrada na última folha. 



 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE – FAPITEC/SE 
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FORMULÁRIO 

4.6 

ANEXOS DO MANUAL PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 

EDITAL 

 

FAPITE/SE 

 

Nº. .......... /....... 

 

Nome do Pesquisador: 
 
ITE
M 

REGISTRO 
NOTA 

FISCAL 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. 

VALOR 
UNT. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

INSTITUIÇÃO LOCAL CIDADE 

                
  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL GERAL 0,00 

 


