
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 

 
 

CHAMADA 004/2017 FAPEAP 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA NO VALE DO ARAGUARI  
 

 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNDAÇÃO 
TUMUCUMAQUE, criada pela Lei nº 1.438, de 30 de dezembro de 2009, instituída através 
do Decreto nº 3903 de 16 de setembro de 2010 e suas alterações pela Lei nº  1.966 de 22 de 
dezembro de 2015, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e 
Tecnologia - SETEC, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 12.598.171/0001-43, sediada no 
Centro de Incubação de Empresas, Ramal da UNIFAP, KM 02 da Rodovia JK, Bairro Jardim 
Marco Zero, na cidade de Macapá/AP, CEP 68903-329, observadas as disposições legais – 
torna pública a presente Chamada e convida pesquisadores a apresentarem projetos de 
pesquisa, no âmbito do Programa de Incentivo a Pesquisa no Vale do Araguari, nos termos 
aqui estabelecidos e em conformidade com as cláusulas a seguir, parte integrante desta 
Chamada. 
 
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Art. 1. A Chamada Pública tem por objeto o fomento a projetos de pesquisa básica e 
aplicada nas linhas do conhecimento, definidas nas cláusulas seguintes, assim como 
estimular iniciativas inovadoras definidas no Programa de Incentivo a Pesquisa no Vale do 
Araguari que proporcionem soluções de impactos e de baixo custo para a região do Vale do 
Araguari sobre influência da usina hidrelétrica de Ferreira Gomes (FG)  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
Art. 2º. A chamada tem a natureza de processo licitatório, na modalidade concurso/chamada 
pública, e será realizada conforme os parâmetros contidos no art. 22, § 4º, disposições do 
art. 116 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, consubstancia-se, no que couber, art. 3º da 
Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 e alterações, combinado com os art. 23 e 241 da 
Constituição Federal/1988. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FINALIDADE: 

Art. 3º. A Chamada Pública visa estimular a pesquisa que promovam a manutenção e o 
desenvolvimento de medidas mais seguras e eficientes para o meio ambiente, sobre tudo, 
estudos sobre os impactos da hidrelétrica no Vale do rio Araguari para atender as demandas 
de desenvolvimento e Gestão Pública do Estado do Amapá. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Chamada Pública contribuirá para estabelecer parâmetros de 
vulnerabilidade ambiental utilizando a pesquisa como instrumento voltada a análise 
decorrente das influências naturais antropogênicas na área geográfica definida como ações 
de prevenção e mitigação de impactos ambientais.      

 
I - Fomentar iniciativas que possam contribuir para soluções efetivas de baixo custo 

para desenvolvimento e gestão dos serviços públicos voltados ao meio ambiente com 
potencial transformador em sinergia com os princípios do desenvolvimento científico e 
tecnológico; 

II - Estabelece medidas de incentivo à inovação e a pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente antropogênico definido como vista ao alcance da autonomia da tecnológica e ao 
fortalecimento de sistemas produtivos no Estado do Amapá. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
Art. 4º. As propostas de projetos deverão serem desenvolvidas em até 12 (doze) meses a 
contar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado do amapá.   
 

PARÁGRAFO ÚNICO - As propostas serão recebidas pela FAPEAP no protocolo até as 
14:00 horas do dia 28/11/2017, e, eletronicamente até as 23:59 horas do dia 27/11/2017 
desde que iniciadas dentro do prazo estabelecido no cronograma abaixo. 
 

ATIVIDADES DATA 

4.1. Lançamento do Edital na página eletrônica da FAPEAP e 
publicação no DOE  

27/10/2017 

4.2. Disponibilização do formulário no sistema SIGFAPEAP 01/11/2017 

4.3. Período de inscrição 27/10 a 27/11/2017 

4.4. Limite para submissão eletrônica das propostas 23:59 h 27/11/2017 

4.5. Limite para entrega da documentação completar impressa 
na FAPEAP até as 14:00 h 

28/11/2017 

4.6. Período de avaliação  01/12/2017 a 
15/01/2018  

4.7. Divulgação do resultado dos projetos aprovados 22/01/2018 

4.8. Contratação das propostas aprovadas  Após 01/02/2017 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
Art. 5º. A seleção das propostas estará em consonância com as linhas de pesquisa definidas 
nesta cláusula, selecionando projetos de pesquisa básica ou aplicada, para apoio financeiro 
cujos resultados visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do Estado do Amapá, especificamente no Vale do Araguari, nas seguintes áreas 
temáticas: 
 

a) Estudos de Ecossistemas Aquáticos; 
b) Ictiofauna, pesca e aquicultura em reservatórios de barragens de usinas hidroelétricas; 
c) Impactos ambientais causados por hidrelétricas na bacia hidrográfica no alto, médio e 

baixo Araguari-AP; 
d) Monitoramento e indicadores da diversidade biológica na bacia do rio araguari; 
e) Uso racional da floresta e aproveitamento madeireiro;  
f) Estudos de pragas agrícolas no vale do araguari que impactem na produção e 

comercialização de produtos;  
g) Estudos que viabilizem o desenvolvimento sustentável para a região voltados a 

aquicultura e pesca, agricultura, bubalinocultura e extrativismo, visando a produção e 
comercialização). 
 

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
Art. 6º. Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos 
mesmos é considerado imprescindíveis para o exame da proposta: enquadramento, análise 
e seleção e contratação. A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles 
resultará na desclassificação da proposta. 
 
PARAGRÁFO PRIMEIRO - QUANTO AO PROPONENTE E EQUIPE EXECUTORA: 
 

I. Quanto ao Proponente:  
 

a) Possuir título de mestre ou doutor;  
b) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes. Essa exigência não se aplica a 

pesquisadores estrangeiros; 
c) Ser obrigatoriamente o coordenador da pesquisa; 
d) Ser responsável pela gestão financeira e técnica da pesquisa;  
e) Ter anuência formal da instituição de vínculo empregatício ou funcional para a execução 

do projeto;  
f) Ter produção científica ou tecnológica relevante, nos últimos cinco anos, na área de 

pesquisa proposta. 
 

 
II. Quanto à Equipe Executora: 
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a) Ser constituída por pesquisadores, professores, alunos, técnicos ou recursos humanos de 
empresas partícipes;  

b) Ter os seus currículos atualizados na Plataforma Lattes. Essa exigência não se aplica a 
pesquisadores estrangeiros;  

c) Os membros da equipe e colaboradores devem prestar anuência formal escrita ao 
coordenador do projeto, a qual deve ser mantida sob sua guarda e uma cópia deverá 
acompanhar a proposta a ser protocolada; 

d) Instituição de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Amapá, poderão se associar 
em atividades de inovação aos projetos propostos, desde que comprovem, mediante 
documento formal e se realizará ou não aporte de recursos para a realização de suas 
atividades vinculadas ao projeto. 

 
III – Quanto à proposta: 
 
O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de 
inovação. As propostas deverão conter as seguintes informações de forma a permitir sua 
adequada avaliação: 
 
- Identificação 

 
a) Título do projeto; 
b) Dados da instituição executora; 
c) Instituições colaboradoras, se houver; 
d) Dados do proponente: (CPF, endereço atual em seu nome ou declaração de moradia, 

endereço eletrônico e telefone de contato); 
e) Dados das instituições e empresas envolvidas (quando for o caso); 
f) Identificação da equipe técnica e colaboradores:(CPF, descrição de suas qualificações 

e das respectivas atividades a serem desempenhadas, bem como do tempo de 
dedicação ao projeto); 

g) Identificação do tema e linha temática. 
 

- Estrutura do projeto 
 

a. Resumo do projeto e palavras-chave; 
b. Introdução; 
c. Objetivo geral e específicos; 
d. Justificativa do projeto e sua aplicabilidade segundo o objetivo geral deste edital; 
e. Referencial teórico; 
f. Metodologia; 
g. Resultados e produtos esperados; 
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h. Impactos e mudanças de cenário; 
i. Cronograma de execução das atividades previstas; 
j. Orçamento detalhado da proposta; 
k. Referências bibliográficas; 
l. Indicadores de acompanhamento do projeto. 

 
CLÁUSULA  SÉTIMA - DO RECURSO FINANCEIRO 
Art. 7º. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos que deverão obedecer a 
seguinte divisão: custeio (70%) e capital (30%). O valor global de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) do Programa limita as propostas até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por projeto. 
Os recursos serão financiáveis pela Ferreira Gomes Energia (FGE), a título de 
compensações ambientais previstas no Plano Básico Ambiental da empresa (PBA). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PROPONENTE E DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 8º. Poderão apresentar propostas pesquisadores Mestres e Doutores, doravante 
denominados “Proponentes”, com vínculo empregatício ou funcional em instituição de ensino 
e pesquisa situadas no Estado do Amapá. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A instituição de vínculo do Proponente, doravante denominada 
“Instituição Executora”, deverá se enquadrar em um dos seguintes perfis: 
 
I. Instituições de Ensino Superior Públicas; 
II. Instituições de Pesquisa Públicas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  São características das Instituições executoras. 
 
I. A Instituição deve ser constituída sob as leis brasileiras e que ter sua sede e administração 
no Estado do Amapá. 
II. Ao apresentar a proposta a Instituição e o Proponente assumem 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 junto aos registros competentes. 
 
A Instituição deverá apresentar a documentação abaixo: 
 

a) Lei de criação, contrato social, estatuto ou outro instrumento de criação da instituição; 
b) Ata de constituição, eleição e posse da diretoria;  
c) Cartão CNPJ; 
d) RG e CPF do responsável legal; 
e) Comprovante de endereço do responsável legal; 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - São características do proponente.  
 
I- Ser pesquisador mestre ou doutor vinculado a uma instituição conforme art. 8º parágrafo 
único;   
II- Possuir experiência técnica e financeira na gestão de projetos;  
III- Não ser integrante de equipe executora de qualquer outra proposta submetida a presente 
Chamada. 
 
O proponente deverá apresentar a documentação abaixo: 
 
I- Documentos Pessoais: 
 
a) Curriculum Vitae atualizado;  
b) Xérox de CPF;  
c) Xérox da RG (Registro Geral de Identificação);  

d) Cópia do currículo na plataforma Lattes/CNPq, com destaque para a produção científica 

dos últimos 05 (cinco)anos; 

e) Comprovante de residência no nome do proponente (em sua falta, declaração de 
moradia);  

f) Comprovante de vínculo com a instituição executante; 
g) Carta de anuência do responsável pela coordenação do projeto assinada pelo 

coordenador e representante legal da instituição participante;  
h) Declaração de adimplência do coordenador do projeto junto a instituições de fomento ao 

ensino e pesquisa e; 
i) Declaração do coordenador de responsabilidade técnica e financeira do projeto; 

j) Declaração do coordenador de que ele não integra equipe executora de qualquer outra 

proposta submetida a presente Chamada; 

 
II- Documentos do projeto: 
 
a) Formulário online (gerado pelo Sistema SIGFAPEAP); 

b) Cópia impressa do projeto de pesquisa; 

c) Cópia do projeto em CD-Rom, na versão em PDF; 

d) Cópia da RG e CPF, comprovante de residência de todos os integrantes da proposta e se 

estrangeiro Registro Nacional de Estrangeiro (RGE);  

e) Curriculum Vitae atualizado de todos os pesquisadores mestres e doutores integrantes 

da proposta; 

f) Carta de anuência da Instituição Executora assinada pelo responsável à qual se vincula o 
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proponente, ou pelo representante máximo da instituição; 

g) Cartas de anuência de outros pesquisadores mestres e doutores integrantes da equipe 

quanto à sua participação no projeto durante o período de execução;  

h) Cópia do protocolo de submissão do projeto ao comitê de ética em pesquisa e de outras 

autorizações/permissões de caráter ético ou legal, quando for o caso;  

i) Orçamento detalhado, com totalização individualizada das seguintes rubricas: i) capital 

(equipamentos); (ii) passagens; (iii) diárias; (iv) outros itens de custeio: material de 

consumo, serviços de terceiros - pessoa física, serviços de terceiros - pessoa jurídica 

(despesas de importação, entre outras rubricas necessárias, se houver); 

j) Cronograma físico e financeiro de atividades; 

k) Indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros centros de pesquisa 

na área; 

l) Declaração de disponibilidade de infraestrutura da instituição de vínculo do proponente e 

apoio técnico para o desenvolvimento do projeto, quando necessárias; 

m) Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes que serão aportados pelos eventuais 

Agentes Públicos e Privados parceiros. 

n) Declaração contendo a forma de cooperação estabelecida entre as instituições/entidades 

ou empresas partícipes do projeto, se houver, assinado pelo representante legal; 

 
Obs: No momento da submissão das propostas, a Proponente deverá estar cadastrado no SIGFAPEAP. 

A relação das instituições cadastradas e credenciadas encontra-se no endereço 

http://www.fapeap.ap.gov.br, se não houver cadastro, o coordenador deverá incluir a instituição. 

 

CLÁUSULA NONA – APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
Art. 9º. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 27 de outubro a 27 de 
novembro de 2017, no Protocolo da FAPEAP, sito na Rodovia Juscelino Kubitschek, KM 02, 
Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero, Fone: (96) 3222- 0595, E-mail: fapeap.ap.gov.br, 
valendo como comprovação da inscrição a data de postagem contida no carimbo dos 
Correios para aqueles que fizerem uso deste recurso. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As propostas de projetos devem ser apresentadas em versão 
impressa conforme ABNT e uma cópia gravada em CD-Rom em formato PDF. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As propostas devem mencionar o valor global, conforme descrito 
na CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS e devem ser protocoladas até 
as 13:30h, horário de Brasília, da data limite de submissão das propostas. Se a data limite 
coincidir com um feriado ou ponto facultativo, a proposta deverá ser entregue no próximo dia 
útil consecutivo. 
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I. A proposta deve ser apresentada em conformidade com o descrito no item 6 – Critérios 
de Elegibilidade contendo rigorosamente todos os itens previstos nesta Chamada; 

II. Não serão aceitas propostas após o prazo final para recebimento das mesmas; 
III. Será aceita uma única proposta por proponente;  
IV. Em se constatando de propostas idênticas, as mesmas serão desclassificadas; 
V. Deverá ser obedecida a proporcionalidade na proposta de 70% custeio e 30% capital;   

VI. Propostas enviadas via CORREIOS deverão ser colocadas em um envelope, 
endereçado à FAPEAP, contendo as seguintes informações: 

 
CHAMADA 004/2017 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISAS NO VALE DO ARAGUARI 
 
- NOME DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA  
- NOME DO PROPONENTE 
- TÍTULO DO PROJETO 
 
CLÁSULA DÉCIMA - DA SELEÇÃO DOS PROJETOS E DA PUBLICAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
Art. 10º. São seguintes os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito 
técnico-científico e sua adequação orçamentária: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Etapa I - Enquadramento.  

Esta etapa consistirá na análise preliminar das propostas apresentadas em resposta a 

presente Chamada, a ser realizada por técnicos da FAPEAP. As propostas que não 

atenderem às exigências desta Chamada poderão ser desconsideradas para análise e 

julgamento de mérito e relevância. Esta etapa é eliminatória. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Etapa II - Análise por Consultores “Ad hoc” - Esta etapa 

consistirá na análise e julgamento de mérito e relevância das propostas a ser realizada por 

especialistas que se manifestarão individualmente sobre os tópicos relacionados e 

homologadas por um Comitê Gestor constituído por portaria pela FAPEAP. As propostas 

que obtiverem pelo menos 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima, serão 

classificadas após somatória da pontuação conforme o quadro abaixo: 
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Critérios de análise e seleção Peso Nota 

A Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação no Estado do Amapá 

2,0 0-10 

B Contribuição da proposta para a solução de problemas locais a curto 
e médio prazo e a participação do setor produtivo na pesquisa 

3,0 0-10 

C Coerência e adequação entre a capacitação e a experiência do 
coordenador aos objetivos, atividades e metas propostos 

2,0 0-10 

D Adequação da metodologia proposta 1,5 0-10 

E Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas 1,5 0-10 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 
SELECIONADOS 
 
Art. 11. Acompanhamento: 
 
I. O acompanhamento dos projetos será feito pelo Comitê Gestor conjuntamente com 
Coordenadoria Científica e Tecnológica da FAPEAP. 
II. Os projetos devem ter um período de execução de até 12 (doze) meses; 
III. O Coordenador deverá entregar relatório parcial das atividades após completar 6 (seis) 
meses e o relatório final até 30 (trinta) dias após a vigência do projeto, junto com a prestação 
de contas, devidamente datados e assinados pelo Coordenador e demais integrantes da 
equipe de pesquisa. 
IV. Qualquer alteração no cronograma de atividades e/ou proposta financeira no projeto 
deverá ser solicitada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e por escrito, com suas 
devidas justificativas à Coordenadoria Científica e Tecnológica da FAPEAP para análise e 
autorização da Diretora-Presidente. 
V. Trabalhos publicados em decorrência das atividades apoiadas pela FAPEAP deverão, 
necessariamente, fazer referência ao apoio recebido, utilizando sempre, a identidade visual 
da FAPEAP, do Governo do Amapá (GEA) e da Ferreira Gomes Energia (FGE), de acordo 
com as autorizações das instituições partícipes. 
 
OBS; O NÃO CUMPRIMENTO DESSA EXIGÊNCIA POR SI SÓ OPORTUNIZARÁ À FAPEAP O DIREITO 
UNILATERAL DE CANCELAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ITENS FINANCIÁVEIS 
 
Art. 12. Serão financiados somente itens referentes a custeio para utilização nas atividades 
descritas no projeto de pesquisa e de acordo com o orçamento aprovado: 
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12.1Custeio: 
 

a) Material de consumo e administrativo; 
b) Reprografia;  
c) Componentes e/ou peças de reposição de equipamentos que serão utilizados nos 

projetos; 
d) Passagens rodoviárias; 
e) Diárias (valores de acordo as tabelas do Estado do Amapá) para o desenvolvimento 

da pesquisa de campo, devidamente justificadas; 
f) Serviços de pessoa jurídica, de caráter eventual; 
g) Despesas com correio desde que haja necessidade sendo necessário a justificação do 

envio, de preferência, a laboratórios; 
h) Pagamento de serviços de pessoa física que vier a desenvolver atividades no projeto 

deve ser realizados de acordo com as normas e legislação em vigor, de forma a não 
caracterizar vínculo de qualquer natureza com a instituição proponente. As Instituições 
não poderão demandar quaisquer pagamentos, este, permanecendo na exclusiva 
responsabilidade do coordenador do projeto. 

 
12.2 Equipamentos: 
 

a) Equipamentos que serão utilizados exclusivamente na pesquisa; 
b) O proponente deverá cumprir com a proposta apresentada em seu orçamento;  
c) Não será permitido a troca de equipamentos no decorrer da pesquisa sem justificativa 

e aprovação da FAPEAP. 
 
12.3 Itens não financiáveis 
As propostas não terão financiamento em seus orçamentos: 
 

I - Despesas com contratação ou complementação salarial de pessoal técnico e 
administrativo que possua vínculo empregatício formal (Celetista ou Estatutário); 

II - Despesas de rotina, tais como: conta de luz, água, telefone e similares, bem como 
obras civis e mobiliário, entendidas como de contrapartida obrigatória da instituição de 
execução do projeto;  

III - Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria;  

IV - Contratação de serviços referentes ao projeto de pesquisa deverá ser observada a 
legislação vigente, bem como as normas da FAPEAP disponibilizadas no Manual de 
Prestação de Contas;  

V - Ornamentação, coquetel, jantares, shows ou manifestações artísticas de qualquer 
natureza; 

VI - Taxas de administração ou gestão, a qualquer título; 
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VII - Compra de créditos para a carteira de passe estudantil; 
VIII - Compra de cartões telefônicos ou de créditos para celulares; 
IX - Equipamentos de qualquer natureza; 
X - As demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição 

proponente a título de contrapartida. 
 
12.4 Procedimentos para aquisições 
 
I - Todas as compras realizadas impreterivelmente o frete deve ser CIF (Neste tipo de frete, o 
fornecedor é responsável por todos os riscos e custos com a entrega da mercadoria, 
incluindo o seguro marítimo e frete.). O frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é 
responsável pela entrega até o local de destino. 
II –  As compras devem ser precedidas de cotação de no mínimo 3 (três) devendo o 
coordenador solicitar por ofício e escolher a de menor valor. 
III- Se ocorrer que o material ou equipamento de menor valor não atenda as necessidades de 
uso na pesquisa, poderá o coordenador adquirir um de maior valor desde que justifique 
tecnicamente sua escolha.  
III- E situações em que para a compra exista apenas uma empresa especializada na venda, 
o coordenador deverá justificar a aquisição. 
     
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Art. 13. A prestação de contas deverá ser encaminhada à FAPEAP, impreterivelmente, após 
decorrido 6 (seis) meses de forma parcial e após 12 (meses) como final, até 30 (trinta) dias 
do término da vigência prevista para utilização do recurso e do cumprimento total do projeto, 
sempre entregue por ofício diretamente no Protocolo da FAPEAP. 
 
I - Os comprovantes de despesas referentes a material de consumo e capital nacional ou 
importados, diárias, passagens, serviços de terceiros pessoa física, serviços de terceiros 
pessoa jurídica; deverão ser reunidos em planilha específica de prestação de contas em 
ordem crescente de data, registro do número da nota fiscal e valor. Afixados em folha 
tamanho A4, notas e recibos, devidamente certificados, para encaminhar a FAPEAP para 
análise e aprovação. 
II – Caso haja divergências na prestação de contas que impliquem em não aprovação da 
mesma, o coordenador será notificado e terá um prazo de 15 dias para adequação e 
ressubmissão para análise e aprovação, sob pena de ficar impossibilitado de receber 
qualquer outro tipo de apoio financeiro da FAPEAP. 
 
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 14. Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com a 
FAPEAP deverá ser feita por meio do endereço eletrônico fapeap@fapeap.ap.gov.br. 
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I - Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada à FAPEAP por seu 
Coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma ser autorizada antes 
de sua efetivação. Ao final da vigência, o proponente deverá apresentar a prestação de 
contas financeira e o relatório técnico, em conformidade com estabelecido no Termo de 
Concessão de Auxílio Financeiro (TCAF) e demais normas da FAPEAP. 
II - A FAPEAP reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas 
técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e 
Acompanhamento do Programa. 
III - Caso os resultados do projeto ou o relatório em si venham a ter valor comercial ou 
possam levar ao desenvolvimento de um produto, processo, serviço 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 (LPI), regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 e 
Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Chamada regula-se pelos preceitos de direito público 
e, em especial, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que couber, 
pelas normas internas da FAPEAP (Lei 1.438 de 30 de dezembro de 2009, regulamentada 
pelo Decreto nº 3.903 de 16 de setembro de 2010. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Compromisso com a demanda – o compromisso da FAPEAP 
restringe-se aos recursos indicados na presente Chamada Pública. Os projetos 
recomendados e não financiados e obtendo mérito reconhecido, serão mantidos como aptos 
ao financiamento não caracterizando obrigação de contratação futura.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Diretoria da FAPEAP reserva-se o direito de resolver os casos 
omissos e as situações não previstas na presente Chamada Pública. 
 
 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora-Presidente FAPEAP 
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