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CHAMADA PÚBLICA 001/2016/FAPEAP 

PROCESSO Nº. 250.203.097/2015 

 

PROGRAMA ENERGIA RENOVÁVEL - PROJETO SOCIOAMBIENTAL 

 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–

FAPEAP, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SETEC, no 

uso de suas atribuições, conforme Lei nº 1.438, de 30 de dezembro de 2009, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro de 2009 e 

alteração feita pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 nos termos, no que couber, 

do Decreto nº 3.903/2010, observadas as disposições legais tornam público a 

Chamada nº 001/2016-FAPEAP para apresentação de Projetos de Pesquisa para o 

Programa Novas Energias Projeto Socioambiental.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

A Fundação Tumucumaque – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amapá (FAPEAP) torna público a Chamada nº 001/2016 do Programa Energia 

Renovável - Projeto Socioambiental, da Ação 2401 – Atividade 2401.30, Fonte 

0.203. 

  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

No âmbito deste programa novas tecnologias são entendidas como produtos, 

técnicas, processos ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação da 

sociedade com a comunidade científica.  

Neste sentido, as tecnologias procurarão aliar os saberes populares, as 

organizações sociais e o conhecimento técnico-científico com o objetivo de 

apresentar efetivas soluções de transformação social.  
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O presente Programa prevê a construção participativa de soluções 

alternativas para as demandas socioambientais, prévia e localmente determinadas 

nos objetivos e resultados de Projetos considerando a interação teórico-prática entre 

o campo técnico/acadêmico e os conhecimentos locais de comunidades. 

Desta forma o Governo do Estado Amapá, através da FAPEAP, destina-se a 

apoiar Projetos buscando o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 

socioambientais junto às comunidades vulneráveis.  

O Projeto tecnológico deverá ser voltado a estimular a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida de comunidades vulneráveis socioambientalmente, 

com foco no desenvolvimento de novas tecnologias integrando e valorizando os 

saberes locais e tradicionais que promovam o desenvolvimento ou aplicação 

tecnológicas estimulando a produção e o desenvolvimento social de grupos em 

comunidades que vivem em vulnerabilidade socioambiental, valorizando, à 

subsistência e ao desenvolvimento produtivo familiar.  

Desta forma, o programa estimula a criação e consolidação de novas 

tecnologias voltadas às demandas da comunidade, e propiciará desenvolvimento de 

tecnologias voltada à área de energias renováveis com o objetivo de apoiar a 

comunidade e os empreendimentos econômicos solidários relacionados com o 

processo de inovação tecnológica e social.  

Como resultados do projeto socioambiental, será visível o fortalecimento de 

comunidades em vulnerabilidade socioambiental de forma a: 

 

 Implementar tecnologias desenvolvidas com a temática Energias 
renováveis em projetos de pequena escala, através de atividades 
inovadoras;  

 Propor implantação de tecnologias para desenvolvimento de um 
produto gerador de melhoria na qualidade de vida de comunidades em 
consonância com a biodiversidade regional;  

 Formação de rede de conhecimentos para a manutenção e ampliação 
dos conhecimentos quanto ao aproveitamento das potencialidades 

mailto:fapeap@fapeap.ap.gov.br


                                       
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA NO ESTADO DO AMAPÁ 
FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE 

 
                                                                                              

 

End. Avenida Feliciano Coelho nº. 1146, Bairro do Trem, Cep. 68901-025, Telefone 3223-8580/3222-0595, 
Email: fapeap@fapeap.ap.gov.br 

socioambientais através da sistematização do conhecimento tradicional 
relacionados às atividades do Projeto; 

 Fortalecimento e desenvolvimento da organização de comunidades na 
gestão de empreendimentos sustentáveis.  

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL: 

A Presente Minuta da Chamada Pública 001/2016, consubstancia-se, no que 

couber ao Termo de Referência da Empresa TOTAL E&P DO BRASIL LTDA 

(TOTAL), Termo de Cooperação Técnica (TCT) Nº 001/2015-FAPEAP/TOTAL e nas 

disposições do Art. 116, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações, combinado com os Art. 23 e 241 da Constituição Federal/1988. 

 

4. DO OBJETO  

O objeto da Minuta da Chamada Pública 001/2016 é fomentar a elaboração 

de projetos socioambiental que promova o desenvolvimento sustentável de uma 

comunidade em estado de vulnerabilidade socioambiental, visando à melhoria da 

qualidade de vida através do aproveitamento das potencialidades locais, 

direcionadas à produção de energia renovável, valorizando os conhecimentos 

culturais e tecnológicos, bem como gerar informações para a produção de um livro 

onde possam ser apresentados os resultados alcançados em decorrência da 

execução do projeto. 

 

5. OBJETIVO DO PROGRAMA 

  Proporcionar melhorias na qualidade de vida de comunidades em estado de 

vulnerabilidade socioambiental e proporcionar iniciativas que contribuam para criar 

soluções e oferecer alternativas com potencial transformador e em sinergia com os 

princípios do desenvolvimento sustentável. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.1 Identificar comunidade em vulnerabilidade socioambiental;  

6.2 Diagnosticar características da comunidade amapaense em vulnerabilidade 

socioambiental da área de execução do projeto; 

6.3 Elaborar Estudo de viabilidade de implantação do projeto na comunidade 

escolhida, considerando sua vocação econômica;  

6.4 Avaliar os impactos socioambientais, a partir das problemáticas 

identificadas com a implantação do projeto na comunidade. 

6.5 Implantar projeto socioambiental que promova o desenvolvimento 

sustentável de comunidade em estado de vulnerabilidade socioambiental. 

6.6 Atender parte das necessidades de comunidade em vulnerabilidade 

socioambiental relevantes para o Estado do Amapá nas áreas de energia renovável.  

 

7. CRONOGRAMA  

Atividades Data 

Lançamento da Chamada no site da FAPEAP 
www.fapeap.ap.gov.br e no Diário Oficial do Estado 

de Amapá 
14/03/2016 

Disponibilização do Formulário de Propostas Online 
do SIGFAPEAP 

16/03/2016 

Limite para submissão eletrônica das propostas no 
SIGFAPEAP 

Até às 23h59min do dia 
27/04/2016 

Limite para entrega da documentação complementar 
impressa na FAPEAP 

Até às 14:00h do dia 27/04/2016 

Período de avaliação das propostas 28/04 a 12/05/2016 

Período de entrevistas 13 a 14/05/2016 

Divulgação dos resultados na página da Internet da 
FAPEAP  

Em 16/05/2016 

Prazo para submissão de recursos 16/05/2016 a 20/05/2016. 

Divulgação dos resultados finais – após análise dos 
recursos – no site www.fapeap.gov.br da FAPAP e 

no Diário Oficial do Estado de Amapá 
Até 23/05/2016 

Contratação das propostas aprovadas A partir do 23/05/2016. 
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8. DIRETRIZES DA PROPOSTA 

 O Projeto atenderá às seguintes diretrizes específicas:  

a) Impacto social, pela ação de superação de problema socioambiental, 

contribuindo com o social e estimulando o desenvolvimento socioeconômico através 

de meios e processos de produção aliados ao projeto;  

b) Estímulo à produção tecnológica como princípio norteador do Projeto, 

bem como a interdisciplinaridade e a participação social, buscando consistência 

teórica/operacional que estruture o trabalho dos atores do processo de intervenção 

na realidade social;   

c) Relação multilateral prévia com os beneficiários do projeto no intento 

de aliar o conhecimento e a experiência acumulados na academia com os saberes 

tradicionais de comunidades e articular organizações de outros setores da 

sociedade com a finalidade de desenvolver parcerias interinstitucionais. 

 

9. PÚBLICO ALVO 

9.1 - Poderão ser inscritos no Edital, somente, projetos sob a responsabilidade 

de Instituições de Pesquisa (“IP”) e Instituições de Ensino Superior (“IES”) 

legalmente constituídas no Estado do Amapá.  

9.2 - A área de abrangência para o projeto socioambiental incluirá os 

municípios costeiros do Estado do Amapá que fazem parte da Área de Estudo da 

Atividade de Perfuração Marítima dos blocos FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-

M-125 e FZA-M-127, na Bacia da Foz do Amazonas (Oiapoque, Calçoene, Amapá, 

Itaubal, Macapá e Santana). 

9.3 - As instituições que executarão o projeto socioambiental descrito no Item 

9.1 acima (“Instituição Executante”) poderão enviar projetos para a aprovação que 

será avaliado por uma comissão de especialistas devidamente constituída para este 

fim, por meio de Portaria, contendo representantes com notórios conhecimentos 
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sobre o tema do projeto, bem como representante da FAPEAP e TOTAL, que 

aprovará 1 (um) projeto. 

9.4 - As Instituições poderão inscrever projetos que tenham como objetivo atuar 

diretamente em comunidades em estado de vulnerabilidade socioambiental, 

localizadas nos municípios costeiros citadas no item 9.2, e que não possuam 

proposta de instalação de projetos da mesma natureza do objeto deste Edital em 

comunidades dos municípios da área de abrangência, empreendimentos públicos ou 

privados e/ou prospecção de projetos similares a serem desenvolvidos.  

9.5 - É vedada a concessão de apoio para projetos:  

a) Apresentados por pessoas físicas;  

b) Que proponham pesquisa básica e aplicada, ou seja, aquelas que 

possuem como resultado a investigação ou um produto experimental 

testado;  

c) Conduzidos por Instituições ilegais ou que prejudiquem a imagem da 

TOTAL;  

d) Que caracterizem qualquer tipo de preconceito, incluindo, mas não se 

limitando a aqueles relacionados à raça, cor, opção sexual e classe 

social;  

e) Que causem ou possam vir a causar impactos negativos ao meio 

ambiente;  

f) De caráter político-partidário;  

g) De caráter sindical ou de associação classista;  

h) De pessoa jurídica, com ou sem a participação de pessoa física, que 

não tenha apresentado à TOTAL relatórios finais de apoio recebidos 

anteriormente, ou que os tenha apresento de forma insatisfatória. 
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10. PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROJETO  

10.1 - O Público Alvo do Projeto será populações de comunidades em 

vulnerabilidade socioambiental, preferencialmente, as que tenham a atividade 

pesqueira artesanal como principal fonte de renda e que apresentem indicadores de 

viabilidade de implantação do projeto pelas características ambientais favoráveis a 

instalação do objeto do Edital. 

10.2 - As áreas serão consideradas prioritárias aquelas que apresentarem 

problemas socioambientais significativos e que impactem na qualidade de vida da 

população, principalmente as que apresentam dificuldades no processo de geração 

de energia.  

 

11. QUANTIDADE, VALOR DO PROJETO, VIGÊNCIA, 

11.1. A presente Minuta de Edital prevê o financiamento de 1 (um) projeto 

condicionado ao limite dos recursos disponível.   

11.2. O valor destinado ao Projeto será de até R$ 950.000,00 (novecentos e 

cinquenta mil reais), pagos com recursos oriundos do Termo de Cooperação 

Técnica Nº 001/2016, repassados de acordo com a execução das etapas do 

projeto, aprovado pela Fundação Tumucumaque (FAPEAP) e a Empresa Total E&P 

do BRASIL (TOTAL). 

11.3. O prazo de financiamento do projeto é de até 24 (vinte e quatro) meses a 

contar a partir da assinatura e publicação do Termo de Concessão de Auxílio 

Financeiro (TCAF). 

11.4 A vigência do Projeto encerra no momento em que a Instituição 

Executante concluir o período do cronograma apresentado devendo comunicar 

imediatamente a FAPEAP a conclusão em atendimento ao seu projeto aprovado. A 

não comunicação incidirá em responsabilização institucional por gestão indevida. 
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12. DOS COMPROMISSOS 

12.1 Do Proponente  

a) Executar às atividades propostas no Projeto;  

b) Cumprir o cronograma e o plano de trabalho proposto no Projeto;  

c) Apresentar a FAPEAP Relatórios Parciais das atividades desenvolvidas, ao 

Final de cada Etapa: Etapa 1-3 (três) meses, Etapa 2-9 (nove) meses e Etapa 

3 -12 (doze) meses após a assinatura do TCAF 

d) Relatório Final e prestação de contas das atividades desenvolvidas em até 30 

(trinta) dias após o término do projeto conforme formulário a ser fornecido 

pela FAPEAP; 

e) Fazer, obrigatoriamente, referência à FAPEAP e a TOTAL em todas as 

publicações e trabalhos apresentados decorrentes do seu projeto; 

f) O não cumprimento das normas estabelecidas neste Edital deverão ser 

justificadas por escrito junto à FAPEAP; 

g) Devolver a FAPEAP, em valores atualizados, os recursos aplicados 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não 

sejam cumpridos.  

 

12.2 Da Fundação Tumucumaque 

a) Acompanhar o desenvolvimento do Projeto no que se refere à sua execução; 

b) Nomear funcionários específicos para acompanhamento e avaliação de todas 

as atividades a serem desenvolvidas na execução do Projeto durante sua 

vigência; 

c) Disponibilizar valor orçamentário e financeiro para financiamento do 

Programa; 

d) Responsabilizar-se pelo pagamento das parcelas do Projeto conforme 

estabelecido no cronograma do TCAF. 
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13. DO PROPONENTE E DA DOCUMENTAÇÃO  

Poderão apresentar propostas instituições conforme item 5 que apresentem 

como Coordenador Técnico e Coordenador Administrativo pesquisador Doutor ou 

Mestre, com vínculo empregatício ou funcional em instituição científica ou 

tecnológica situada no Estado do Amapá.  

13.1 Quanto aos documentos do Coordenador Técnico e Administrativo do 

projeto: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo responsável legal 

da Instituição e pelos coordenadores técnico e administrativo, Anexo I. 

b) Projeto de pesquisa assinada pelo responsável legal da Instituição e pelos 

coordenadores técnico e administrativo, Anexo II;  

c) As propostas na íntegra devem ser apresentadas sob a forma de Projetos, em 

versão impressa e uma cópia em CD-Rom no formato PDF; 

d) Possuir título de doutor ou mestre; 

e) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes;  

f) Cópia da carteira de identidade e CPF; 

g) Comprovante de residência; 

h) Ser obrigatoriamente o coordenador da pesquisa;  

i) Ser responsável pela gestão financeira e técnica da pesquisa;  

j) Ter anuência da instituição de vínculo empregatício ou funcional, Anexo III. 

 

13.2 Quanto a Instituição 

13.2.1 A instituição, doravante denominada “Instituição Executora”, deverá se 

enquadrar em um dos seguintes perfis:  

a) Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas;  

b) Institutos, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, públicos ou privados; 

c) Empresas Públicas ou Organizações da Sociedade Civil que executem 

atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação.  
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13.2.2 A Instituição Executora deve ser constituída sob as leis brasileiras e que 

ter sua sede e administração no Estado do Amapá.  

13.2.3 Ao apresentar a proposta a Instituição Executora e o Coordenadores da 

equipe de pesquisadores 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. 

 

13.3 Quanto à Equipe:  

a) Podem ser constituídas por pesquisadores, professores ou técnicos 

(funcionários ou alunos graduandos da instituição com afinidade ao tema);   

b) Os membros da equipe devem ter os seus currículos atualizados na 

Plataforma Lattes, até o dia da inscrição do proponente no Programa e 

apresentar os documentos como: currículo na Plataforma Lattes; cópia da 

carteira de identidade; cópia do CPF e comprovante de residência; 

c) Os membros da equipe e colaboradores devem prestar anuência formal 

escrita, a qual deve ser entregue na proposta e mantida sob a guarda da 

Instituição Executora. 

 

13.4 Permissões e autorizações especiais 

A Instituição Executora e os Coordenadores do projeto devem se 

responsabilizar por todas as providências que envolvam permissões e autorizações 

especiais de caráter ético ou legal, necessárias para execução do projeto como, 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Instituto Nacional de Credito Rural e 

Agrícola - INCRA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Comitê de Ética na 

Pesquisa - CEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, EIA/RIMA, na 

área ambiental; autorização da CTNBio, e outras, no caso em que a natureza do 

projeto as exigir. 
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14. ORIENTAÇÕES GERAIS 

14.1 - Ao projeto aplicam-se as seguintes orientações: 

a) Retratar a realidade socioambiental da área definida para o projeto, indicando 

as principais características dos diversos fatores que compõem o sistema 

socioambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das 

interações existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico da área; 

b) Fornecer informações capazes de subsidiar a identificação e a avaliação dos 

impactos decorrentes da atividade a ser realizada pela Instituição Executora 

contratada pela FAPEAP, bem como a qualidade ambiental futura da área 

onde o projeto será implantado; 

c) Subsidiar a identificação e caracterização de processos, eventos ou 

fenômenos que gerem ou potencializem o risco ambiental ou que possam 

interferir na funcionalidade do projeto; e 

d) Recolher informações relevantes acerca dos fatores socioambientais 

existentes na área de execução do projeto, definidas em cada fase do projeto 

objeto do presente Edital. 

 

14.2 Etapas do projeto 

O projeto deverá está dividido nas seguintes etapas:  

14.2.1 - Etapa 1 do projeto (duração de até 3 meses) 

a) A Instituição Executora do projeto deverá apresentar um diagnóstico, com 

texto técnico composto com imagens, elaborado de forma a atender às 

solicitações deste Edital, a partir dos dados levantados para a caracterização 

socioambiental da área indicada para a execução do projeto, ou seja, com 

base em dados primários e secundários. O relatório do diagnóstico deverá 

atender às exigências e diretrizes deste Edital, levando em consideração:  

 Caracterização da comunidade em vulnerabilidade socioambiental;  
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 Perfil da população que habita a comunidade; 

 Caracterização das atividades econômicas da comunidade; 

 Identificação e levantamento das potencialidades locais 

 Elaboração da avaliação de impactos socioambientais com a execução 

do projeto na comunidade identificada, com potencialidades para o 

projeto; 

 Estudo de viabilidade da implantação do projeto na comunidade 

escolhida;  

 Etapas e mecanismos de implantação do projeto da Instituição 

Executora quanto à implementação do projeto pretendido através de 

sua equipe de pesquisadores. 

b) O diagnóstico deverá identificar e explicitar as potencialidades e os 

conhecimentos empíricos da comunidade necessários ao atendimento dos objetivos 

do projeto, bem como incluir justificativas para eventuais complementações de 

dados que se façam necessários. 

c) Ao final da Etapa 1, a Instituição Executora deverá apresentar relatório para 

a FAPEAP, que será encaminhado à equipe de acompanhamento. 

d) Caberá à equipe de acompanhamento a eventual solicitação de 

informações complementares e/ou esclarecimentos para a aprovação do relatório. 

 14.2.2 - Etapa 2 do projeto (duração de até 9 meses, contados a partir do final 

da Etapa 1) 

a) Após a entrega do relatório produzido na Etapa 1, acima descrita, será 

dado início à Etapa 2 do projeto, na qual, a equipe de pesquisadores da 

Instituição Executora, quando identificadas e justificadas as 

potencialidades socioambientais na comunidade estudada, iniciará o 

desenvolvimento do projeto piloto; 

b) O pré-projeto do protótipo deverá ser entregue à FAPEAP em até 3 (três) 

meses corridos contados da entrega do produto da Etapa 1 do projeto; 
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c) Na Etapa 2 deverá ser comprovada, perante a FAPEAP e a TOTAL, por 

meio de apresentação ou testes, a funcionalidade do protótipo a ser 

implantado na comunidade.   

14.2.3 - Etapa 3 do projeto (duração de até 12 meses, contados a partir do final 

da Etapa 2 

a) Após a conclusão da Etapa 2, acima descrita, será dado início à Etapa 

3 do projeto, na qual, a Instituição Executora, implantará o protótipo 

desenvolvido no projeto pela equipe de pesquisadores na comunidade, 

de forma que no final de 3 (três) meses, seja possível estabelecer se o 

protótipo está efetivamente funcionando; 

b) A etapa será desenvolvida excepcionalmente em conjunto com a 

comunidade, de forma que esta possa apropriar-se do projeto, sendo 

necessário que a Instituição Executora realize treinamento visando à 

transferência de conhecimentos para que a comunidade possa dar 

continuidade ao projeto; 

c) Caberá aos técnicos pesquisadores da Instituição Executora o 

acompanhamento do projeto implantado, objeto do presente Edital, que 

contará com a participação da comunidade local.  

d) O atendimento a possíveis solicitações realizadas pela FAPEAP e 

TOTAL será da responsabilidade dos respectivos autores do projeto e 

tais esclarecimentos e/ou complementações só serão considerados 

como trabalhos adicionais se a demanda solicitar informações não 

previstas no Edital. 

 

15. APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA:  

15.1 - DOS CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS FASE I 

a) Os projetos deverão produzir, como principal retorno, benefícios 

socioambientais à comunidade em estado de vulnerabilidade nos municípios 
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costeiros do Estado do Amapá que fazem parte da Área de Estudo da Atividade 

(Oiapoque, Calçoene, Amapá, Itaubal, Macapá e Santana), que venham repercutir 

favoravelmente na comunidade e na imagem da “TOTAL”, através do 

desenvolvimento de projeto sustentável associado à área de produção de energia 

renovável, baseado no uso das potencialidades locais e que contribua com a 

preservação do meio ambiente. 

b) Poderão ser inscritos, somente, projetos de Instituições descritas no item 9, 

supracitado, e na categoria a seguir:  

Temática: Energias renováveis em projetos de pequena escala  

b1)projetos que tragam inovação para aproveitamento e uso da água;  

b2) projetos que visem ao planejamento do uso sustentável de resíduos para 

a produção de energia; 

b3) projetos associados à geração de energia renovável. 

            

c) Os projetos devem ser apresentados, obrigatoriamente, no formato do 

Formulário de Inscrição de Projeto no Sistema de Gestão de Projetos 

(“SIGFAPEAP”), respeitando as normas da ABNT, de forma que os objetivos 

estejam claros e sejam passíveis de controle e acompanhamento dos resultados. A 

inscrição do projeto será somente via internet, conforme instruções contidas neste 

Edital;  

d) Não será aceita, sob nenhuma hipótese, a inclusão de documentos e/ou 

anexos para compor o Formulário de Inscrição de Projeto diferentes dos previstos 

nestas instruções ou após o encerramento do prazo de publicação do Edital da 

Chamada Pública; 

e) Os projetos devem apresentar custos razoáveis e compatíveis com o 

mercado, bem como com a realidade e a disponibilidade de recursos;  

f) O apoio financeiro ao projeto se constitui por meio de assinatura de TCT da 

TOTAL com a FAPEAP. Instituição dotada de capacidade técnica e gerencial, que 
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permitirá a execução de todas as atividades inerentes ao processo da Chamada 

Pública, nos termos e condições definidas neste Edital. Para o projeto aprovado, a 

FAPEAP disponibilizará a quantia de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 

reais); 

g) Caso o projeto aprovado, após a somatória de pontos, apresente valor 

superior ao total proposto ou inconsistências, a Instituição vencedora na Chamada 

Pública deverá readequar o orçamento do projeto para reanálise antes da 

homologação do mesmo; 

h) O projeto poderá obter apoio complementar de outras instituições, desde 

que não sejam organizações concorrentes da TOTAL, ou que firam os códigos 

morais e éticos na condução de suas atividades e relações em todos os níveis; 

i) Os projetos devem apresentar previsão de início de implantação e/ou 

desenvolvimento das Etapas em seu cronograma, a partir de maio de 2016, sendo 

que não poderão ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

j) Alegações de desconhecimento das instruções contidas nesse Edital não 

serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências 

encontradas na apresentação do projeto; 

l) Não será aceita, em nenhuma hipótese, a entrega do projeto de forma 

diferente do previsto nas instruções estabelecidas neste Edital; 

m) A não observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à 

desclassificação do projeto, independentemente dos motivos que possam ser 

alegados; 

n) É de responsabilidade da Instituição Executora certificar-se, 

periodicamente, quanto à emissão de eventuais avisos, aditamentos e/ou 

esclarecimentos sobre o Edital da Chamada Pública realizado pela FAPEAP.  
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15.2 – DO DETALHAMENTO DO PROJETO – Fase II 

15.2.1 A Instituição participante da Chamada Pública deverá enviar via Sistema 

Integrado de Gestão de Projetos (“SIGFAPEAP”), com acesso em 

www.fapeap.ap.gov.br os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada do Estatuto Social da Instituição participante, 

devidamente registrado e junto com eventuais alterações posteriores;  

b) Cópia autenticada da Ata de eleição da atual Diretoria, devidamente 

registrada;  

c) Cópia do cartão do CNPJ;  

d) Procuração comprovando os poderes do representante legal, se for o 

caso;  

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros;  

f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

g) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

h) Certidão de Tributos Mobiliários.  

i) Certificado Nacional de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 

15.2.2 A instituição participante deverá anexar os seguintes documentos da 

equipe de execução do projeto, considerando o grau de participação:  

a) Curriculum Vitae atualizado;  

b) Documento de CPF;  

c) Documento de Registro Geral de Identificação;  

d) Comprovante de residência;  

e) Comprovante de vínculo com a instituição participante 

f) Declaração de responsabilidade pela coordenação do projeto assinada pelo 

coordenador e representante legal da instituição participante, Anexo VI;  

g) Declaração de adimplência do coordenador do projeto junto a instituições de 

fomento ao ensino e pesquisa, Anexo IV; 

h) Termo de responsabilidade financeira da instituição participante, Anexo V. 

 

mailto:fapeap@fapeap.ap.gov.br
http://www.fapeap.ap.gov.br/


                                       
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA NO ESTADO DO AMAPÁ 
FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE 

 
                                                                                              

 

End. Avenida Feliciano Coelho nº. 1146, Bairro do Trem, Cep. 68901-025, Telefone 3223-8580/3222-0595, 
Email: fapeap@fapeap.ap.gov.br 

15.2.3 A FAPEAP e a TOTAL reservam-se o direito de solicitar, ainda, e se 

assim entender necessário, cópia de documentos que reconhecem publicamente o 

caráter legal da instituição, entre outros. 

 

15.3 – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO – Fase III 

15.3.1 - O processo de avaliação dos projetos será realizado por comissão 

técnica constituída pela FAPEAP e pela TOTAL, e os resultados serão divulgados 

conforme cronograma constante no Edital. 

a) Como componente avaliativo nesta Fase III, as Instituições participantes do 

Edital, deverão realizar entrevista com a comissão técnica;    

b) A entrevista será realizada com os Coordenadores Técnico e Administrativo 

da Instituição participante do Edital; 

c) Fica vedada a participação como membro da Comissão Técnica de pessoa 

que tenha vínculo direto ou indireto com a Instituição participante ou com a 

equipe de pesquisadores inscritos neste Edital; 

d) Em caso de constatação do vínculo entre o avaliador e a instituição durante 

todas as fases da seleção de projetos, o proponente será desclassificado. 

 

15.3.2 Das Etapas do processo de avaliação:  

São seguintes os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito 

técnico-científico e sua adequação orçamentária: 

a) Etapa 1 - Fase de homologação das inscrições: as propostas que não 

apresentarem toda a documentação exigida no Edital, na inscrição, serão 

automaticamente desclassificadas; 

b) Etapa 2 – Entrevista: será realizada obrigatoriamente com o Coordenador 

Técnico e Coordenador Administrativo em agendamento previamente 

estabelecido, a ser publicado em www.fapeap.ap.gov.br; 
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c) Etapa 3 - Fase de análise de projetos: Os projetos serão avaliados 

conforme Quadro 1 abaixo e os critérios estão baseados nas descrições e 

pontuações para a classificação das propostas: 

Quadro 1 – Critérios de Análise e Seleção 

Critérios Peso Nota 

A Alinhamento das Diretrizes: objetivos com foco Socioambiental em 
relação ao objeto do Edital. 

2,0 0 -10 

 

B 

Impacto Social: apresenta proposta de diagnóstico social que justifique a 
necessidade de execução do projeto, seu grau de importância e 
abrangência em relação ao atendimento das necessidades e prioridades 
do público alvo.  

 

1,5 

 

0-10 

C Relevância: importância do projeto para a comunidade, visando a 
resolução da problemática levantada. 

1,5 0-10 

D Viabilidade: dispõe de equipe técnica qualificada, bem como de 
capacidade operacional e institucional viáveis em relação ao objetivo 
proposto, contando com outros recursos, próprios ou de parceiros.  

 

2,0 

 

0 -10 

E Potencial de Continuidade: possui parcerias com outros 
setores/empresas ou desenvolve alternativas e ações para a 
manutenção/continuidade do projeto.  

 

1,0 

 

0 -10 

F Orçamento: apresenta valores compatíveis com o mercado e alinhados 
com os objetivos e etapas do projeto 

1,0 0 -10 

G Avaliação de Resultado: apresenta indicadores para o monitoramento e 
avaliação dos objetivos propostos dentro de prazos pré-estabelecidos. 

 

0,5 

 

0 – 5 

H Divulgação: prevê um plano de divulgação que inclui a logomarca da 
FAPEAP e TOTAL.  

0,5 0 – 5 

 TOTAL 10 100 

 

d) Etapa 4 - Fase de análise curricular: análise do currículo do Coordenador 

Técnico, Coordenador Administrativo e da equipe se houver, com 

enquadramento na proposta. 

 

15.3.4 – Critérios de desempate  

Em caso de propostas com a mesma pontuação total o desempate será 

definido: 

a) Com base na soma da pontuação obtida nos itens “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 

“F”, “G” e “H” conforme Item 15.3.2 (Etapa 3), nessa ordem; 
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b) Para a Instituição que tiver maior tempo de pesquisa devidamente 

comprovada em seu portfólio; 

c) Para a Instituição que tiver o Coordenador Técnico com maior titulação e 

experiência comprovada em seu Currículo Lattes. 

15.3.5 - Nesta fase, o local indicado para a realização do projeto poderá 

receber a visita de, pelo menos, uma pessoa da Comissão Técnica, podendo ser 

exigidas evidências das informações contidas no projeto previamente apresentado, 

além de relatório de cumprimento de metas.  

15.3.6 - Na fase de avaliação e seleção dos projetos, caberá à Instituição 

Executora verificar seu e-mail quanto ao processo de seleção dos projetos, 

acompanhar os e-mails enviados e dar o retorno quando solicitado pela FAPEAP, 

em qualquer das etapas de avaliação e/ou seleção dos projetos.  

a) A FAPEAP considerará o e-mail fornecido na proposta como legítimo 

para as relações de comunicação, podendo este ser do coordenador do projeto ou 

da Instituição Executora; 

b) A FAPEAP não se responsabilizará pelo fornecimento de e-mail 

inconsistente para a comunicação com a Instituição Executora ou coordenação 

durante o período de avaliação e/ou seleção dos projetos, bem como na fase de 

execução; 

c) Caso a FAPEAP não receba o retorno da Instituição vencedora na 

Chamada Pública via e-mail e/ou não tenha meios de comunicação, por um período 

de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação da homologação, 

o silêncio será considerado como desistência do processo, sendo a mesma retirada 

do processo de seleção/avaliação em caráter definitivo. Nesse caso, o projeto será 

substituído por outro projeto constante do banco de projetos socioambientais 

concorrentes no Edital de chamada pública. A substituição do projeto deverá ter à 

anuência da “TOTAL”, considerando todas as Instituições proponentes; 
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d) A comunicação do resultado da Chamada Pública será lavrada em ata 

e transcrita para portaria e publicada oficialmente no Diário do Estado do Amapá e 

na página da FAPEAP www.fapeap.ap.gov.br.  

 

15.3.5 - O início das atividades e o desenvolvimento do projeto selecionado 

não poderá ter início em data anterior à assinatura do Termo de Concessão de 

Auxílio Financeiro (TCAF) assinado entre a FAPEAP e a Instituição vencedora na 

chamada pública. 

15.3.6 - O projeto da Instituição Executora deverá prever, obrigatoriamente e se 

necessário:  

a) A disponibilidade de laboratórios para a utilização da equipe executora do 

projeto; 

b) Estrutura para que sejam realizadas oficinas, seminários, cursos gratuitos 

e apropriação de conhecimentos que advenham da necessidade de 

divulgação e conhecimento do projeto pela comunidade; 

c) Difusão da operacionalização do projeto na comunidade. 

 

16. APROVAÇÃO DA PROPOSTA 

A lista de classificação em ordem decrescente das propostas aprovadas será 

submetida à Diretoria Executiva da FAPEAP para aprovação.  

 

17. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

17.1 O aviso da divulgação do resultado da seleção será publicado no Diário 

Oficial do Estado do Amapá e na página da Fundação Tumucumaque 

www.fapeap.ap.gov.br  

17.2 A relação contendo as propostas aprovadas, e suas respectivas 

pontuações, estarão disponíveis no site da FAPEAP www.fapeap.ap.gov.br ou na 

própria sede da FAPEAP, cujo endereço é: 
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Av. Feliciano Coelho nº 1146 – Trem – Macapá – CEP: 68.901-025; 

17.3 O resultado poderá ser alterado após análise dos recursos 

administrativos.  

 

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

18.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar este 

Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para publicação.  

18.2 Caberá a Diretora Presidente decidir sobre a impugnação interposta no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição;  

18.3 Decairão do direito de impugnar os termos deste Edital perante a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá – FAPEAP o proponente que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a Publicação 

deste edital. Quando acolhida à petição de impugnação deste Edital, será designada 

nova data para a realização.  

18.4 As solicitações de informações e esclarecimentos de que trata o item 

anterior não constituirão motivos para que se altere a data e o horário do 

recebimento das documentações e propostas dos projetos a serem avaliados. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DAS PROPOSTAS DOS PROJETOS 

19.1 - Declarada aptos os projetos, qualquer proponente poderá, durante o 

prazo do item 15.1 e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as 

demais proponentes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos;  

19.2 - O acolhimento a razões do recurso invalidará apenas os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  
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Para o recurso, os pontos questionados deverão ser evidenciados, 

apresentando-se os argumentos fundamentados, indicando-se os motivos da 

discordância da referida pontuação ou avaliação. 

19.3 As informações e recursos deverão ser feitos por escrito em envelope 

lacrado e protocolados diretamente na FAPEAP ou enviados por meio de correio via 

SEDEX ou correspondência registrada, considerando-se a data de postagem dos 

correios como marco para conferência do cumprimento do prazo recursal.  

19.4 O endereço da sede da FAPEAP: 

Av. Feliciano Coelho nº 1146 – Trem – Macapá-AP – CEP: 68.901-025 

disponível também no site da FAPEAP (www.fapes.ap.gov.br)  

19.5. Os recursos devem ser entregues em envelopes lacrados, com a 

etiqueta: 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá-FAPEAP 

Diretora-Presidente – Sra. Mary de Fátima Guedes dos Santos 

Chamada nº 001/2016/FAPEAP – PROGRAMA 

SOCIOAMBIENTAL 

 

20. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

20.1 A homologação da seleção dos projetos aprovados neste Edital cabe a 

Diretoria da FAPEAP.  

20.2. O aviso da homologação será publicado no Diário Oficial do Estado e no 

site www.fapeap.ap.gov.br  

20.3 A relação das propostas aprovadas, assim como o cronograma para 

contratação e chamada de suplentes, se for necessário, no período conforme Item 

17, estarão disponíveis no site da FAPEAP www.fapes.ap.gov.br e na sede da 

FAPEAP.   

20.4. Não haverá possibilidade de recursos administrativos após o período 

constante no Item 17 deste Edital.  
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21. DAS PROPRIEDADES: 

21.1 Os direitos autorais relativos aos resultados do projeto, estudos, relatórios, 

equipamentos, fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele 

utilizados serão considerados propriedade da Instituição Executora após liberação 

oficial pela FAPEAP e pela TOTAL.  

21.2 - A FAPEAP e a TOTAL reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo 

ou em parte, na divulgação do projeto e na disseminação dos métodos e estratégias 

empregados, respeitadas as disposições referentes ao(s) direito(s) do(s) autor(es). 

21.3 - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, deve a Instituição 

Executora do projeto utilizar as logomarcas da FAPEAP e da TOTAL, respeitadas as 

legislações vigentes. 

21.4 - As logomarcas da FAPEAP e da TOTAL deverão ser citadas, bem como 

afixadas de forma padronizada, em todas as peças de divulgação, incluídas as de 

natureza técnica, independentemente do meio, formato e suporte utilizados. E, para 

a aplicação, a FAPEAP e a TOTAL deverão aprovar o layout antes da produção do 

material.  

21.5- A Instituição Executora não poderá usar as logomarcas da FAPEAP e da 

TOTAL fora do âmbito e das disposições do projeto aprovado, sob pena de 

apuração de responsabilidade.  

21.6 - Os termos contratuais entre o representante legal da Instituição 

Executora e os autores do projeto devem contemplar a extensão da cessão de 

direito de utilização de imagens e produtos para as ações de comunicação da 

TOTAL.  

21.7 - A FAPEAP e a TOTAL devem ser convidadas para qualquer evento 

realizado pela Instituição Executora e/ou relacionado ao projeto.  

21.8 - Apoios relacionados a desastres ambientais ou outros acontecimentos 

que venham a interferir no desenvolvimento do projeto serão avaliados fora do Edital 

pela TOTAL. 
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22.  DESPESAS COBERTAS  

22.1 Despesas Correntes, tais como: material de consumo, instalação, 

recuperação e manutenção de equipamentos, serviços de terceiros (física ou 

jurídica), despesas com pessoal conforme a legislação. 

22.2 Despesas de Consumo, tais como: material administrativo e insumos 

aplicados diretamente no Projeto. 

22.3 Despesas de Capital, como equipamentos e material permanente nacional 

e internacional. Serão de propriedade da instituição parte do Termo de Cooperação 

Técnica os bens patrimoniais (equipamentos e materiais permanentes) adquiridos ou 

desenvolvidos em virtude da celebração do Termo de Cooperação Técnica para que 

sejam utilizados pela Instituição vencedora na chamada pública, acadêmica ou de 

pesquisa, no âmbito do projeto contratado na Chamada Pública. 

22.3.1 Os bens patrimoniais, devidamente identificados com o número do 

Termo de Cooperação Técnica, Nº 001/2016-FAPEAP/PTEBR, serão adquiridos em 

nome da FAPEAP e concedidos à Instituição Executora vencedora na Chamada 

Pública e, respectivamente, ao coordenador do projeto. 

22.3.2 Todos os bens deverão ser utilizados, pela Instituição Executante 

vencedora na Chamada Pública e equipe de pesquisadores beneficiários do auxílio 

financeiro concedidos pela FAPEAP, única e exclusivamente para atender o objeto 

do projeto contratado.  

22.3.3 Durante o período de vigência do TCAF, a propriedade e o uso dos bens 

adquiridos ou produzidos não poderão ser transferidos, a qualquer título, salvo 

quando expressamente autorizados pela FAPEAP.  

22.3.4 Findo o TCAF e, desde que observado o fiel cumprimento do objeto 

pactuado, a FAPEAP poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais à 

Instituição Executante, mediante processo formal, de acordo com a legislação 

vigente, obedecidas as normas estabelecidas na alínea “a”, inciso II do art. 17 da Lei 
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nº 8.666/93. Em qualquer caso, para que a doação ocorra, deverão ser observadas 

as seguintes condições:  

a) A prestação de contas da Instituição Executante e Coordenadores do 

projeto deverá ser apresentada em até 30 (trinta) dias corridos após o término da 

vigência do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro e ter sido integralmente 

aprovada pela FAPEAP e TOTAL, bem como ratificada pelo Comitê Técnico, em 

caráter conclusivo;  

b) Uma comissão de avaliação, formada por técnicos da FAPEAP e 

TOTAL, designada para este fim, deverá manifestar-se, conclusivamente, pela 

pertinência de doação de tais bens;  

c) A doação deverá ser feita como encargo, em caráter revogável, de 

forma que os bens doados tenham por destinação as atividades estatutárias de 

pesquisa da donatária e, caso não sejam para tais fins utilizados, devem retornar à 

propriedade da FAPEAP;  

d) Na hipótese de furto, roubo ou dano dos bens adquiridos, a Instituição 

Executante e os Coordenadores indicados pela mesma, deverão enviar cópia da 

ocorrência policial e informar as providências tomadas à Partícipe, para que esta 

proceda à completa investigação do fato através de processo administrativo; e  

e) A movimentação dos bens para fora da área ou objeto definido 

inicialmente na proposta da Instituição Executante somente poderá ser realizada 

mediante expressa autorização da FAPEAP. 

22.4 Pagamentos de diárias de campo (transporte, alimentação e hospedagem) 

considerando as atividades a serem desenvolvidas no Estado do Amapá, desde que 

em consonância com a Legislação vigente, tendo como referência o padrão 

estadual. 

22.5 Para o desenvolvimento do projeto serão concedidas bolsas de 

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (“DTI” e “DTI-ID”) até 30% do valor do 

projeto, distribuídas conforme as etapas a serem cumpridas. A vigência será de até 
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24 (vinte e quatro) meses, nos seguintes valores: Doutor: Bolsa DTI A – R$ 

4.000,00; Mestre: Bolsa DTI B – R$ 3.000,00; Especialista – R$ 1.521,30 e Iniciação 

Científica – R$ 400,00 

22.3 Despesas não cobertas com recursos disponibilizados. 

Não poderão ser destinados recursos para custear os seguintes itens: 

 Despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;  

 Pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, 

integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da 

administração direta ou indireta que participar do Projeto por serviços 

de consultoria ou assistência técnica; 

 Utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para 

finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio 

da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às 

ações constantes na proposta; 

 Realização de despesa em data anterior à vigência do Termo de 

Outorga; 

 Efetuar pagamento em data posterior à vigência do Termo de Outorga;  

 Despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, 

exceto, no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na 

transferência de recursos, desde que os prazos para pagamento e os 

percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;   

 Transferir recursos para servidores ou quaisquer entidades 

congêneres; 

 Despesas gerais de custeio da Instituição proponente (água, luz, 

telefone, internet, etc.);  
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 Despesas desnecessárias ou que não guardem pertinência direta com 

o objeto deste Edital;  

 Aquisição de equipamentos, bens móveis usados; 

 Aquisição de bens imóveis. 

 

23. PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DO PROJETO  

23.1 A proposta analisada e aprovada até o limite dos recursos financeiros 

estipulados para este Edital será contratada na modalidade de Auxílio Financeiro, 

em nome da Instituição Executante, Coordenadores Técnico e Administrativo e da 

Fundação Tumucumaque (FAPEAP), denominada como CEDENTE, mediante 

assinatura do instrumento regulador TCAF.  

23.2 O TCAF será assinado através de comunicação da FAPEAP diretamente 

a Instituição Executante proponente, devendo o mesmo ser rubricado e assinado 

pela Instituição Executante e pelos Coordenadores a qual estão vinculados, e em 

seguida entregar a FAPEAP, junto com os seguintes documentos:  

a) Requerimento solicitando a efetivação do Projeto, conforme modelo 

fornecido pela FAPEAP Anexo IV;  

b) Declaração que o Pesquisador não possui inadimplência para com a 

administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, assim como junto à FAPEAP, 

constituindo fator impeditivo para contratação do projeto Anexo V. 

 

24. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 24.1 As parcelas serão liberadas após a formalização de Centro de Custo no 

Banco do Brasil e a entrega do Cartão Pesquisador ao Coordenador do projeto, de 

acordo com os valores estabelecidos no cronograma físico financeiro do TCT. 

 24.2 O pagamento da primeira parcela ocorrerá após serem cumpridas as 

fases administrativas por parte da FAPEAP e da Instituição Executante para o início 

da vigência do TCAF e recebimento das demais sucessivamente. 
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24.3 Os recursos serão repassados ao Coordenador do Projeto com o devido 

aval da Instituição vencedora na chamada pública. A primeira parcela de 20% será 

repassada após a assinatura do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro e as 

demais conforme cronograma físico-financeiro.  

24.4 A segunda parcela de 50% somente será liberada se apresentação dos 

relatórios com os resultados do diagnóstico e evidências concretas da viabilidade de 

execução do projeto por parte da equipe da Instituição vencedora na chamada 

pública, transcorridos 3 (três) meses e forem aprovados pela Comissão Técnica da 

FAPEAP e da Empresa Total.  

24.5 A terceira parcela de 30% somente será liberada se apresentação dos 

relatórios com os resultados da Etapa 2 de execução do projeto por parte da equipe 

da Instituição vencedora na chamada pública, transcorridos 9 (nove) meses e forem 

aprovados pela Comissão Técnica da FAPEAP e da Empresa Total.  

24.6 A comissão técnica de acompanhamento reserva o direito de solicitar a 

interrupção ou adiar a liberação da segunda parcela até que as pendências sejam 

sanadas. 

  

25. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

25.1 O projeto será acompanhado por comissão técnica devidamente 

constituída para esse fim, por meio da análise de relatórios e visitas a campo.  

25.2 Toda correspondência emitida para a FAPEAP, relativas ao 

desenvolvimento do Projeto deverá, obrigatoriamente, mencionar o número do 

Termo de Concessão de Auxílio Financeiro (TCAF), o código de identificação do 

programa e data. 

25.3 O Proponente deverá apresentar relatório técnico-científico mensalmente 

e relatório final 30 (trinta) dias após a finalização do Projeto, por meio de formulário 

específico fornecido pela FAPEAP, devidamente assinados pelo pesquisador e 

Instituição proponente Anexo VI.  
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25.4. Junto com Relatório Técnico final o Outorgado deverá encaminhar a 

prestação de contas financeira onde deverá constar a apresentação de 

comprovantes de despesas de acordo com as exigências legais estabelecidas e em 

conformidade com o manual de prestação de Contas da FAPEAP; 

25.5 Caberá à FAPEAP realizar o acompanhamento da execução do Projeto 

nomeando para isso um responsável pela fiscalização através de Portaria;  

25.6 O Coordenador do Projeto da Instituição vencedora na chamada pública 

deverá apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos em 30 (trinta) dias 

após o término do projeto. 

25.7 A instituição parte do Termo de Cooperação Técnica deverá apresentar 

em 60 (sessenta) dias a “TOTAL” prestação de contas dos recursos recebidos após 

o término do projeto. 

  

26. PUBLICAÇÕES  

26.1 A Instituição Executora fica condicionada a entregar em até 60 (sessenta) 

dias, após a vigência do TCAF, um Artigo constando os resultados do Projeto.  

26.2 As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de 

trabalhos gerados em função do Projeto, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio 

das entidades/órgãos financiadores (Governo do Estado do Amapá, FAPEAP e 

TPBR). 

 

 

27. PROPRIEDADE INTELECTUAL  

27.1 Caso os resultados do Projeto 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 
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10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto no 5.563, de 11 de 

outubro de 2005. 

 

28 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

28.1 A prestação de contas dos recursos liberados na forma do TCAF deverá 

ser elaborada com rigorosa observância dos dispositivos contidos na Lei 8.666/93.  

28.2 A prestação de contas deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir do término da vigência do TCAF, e ser 

acompanhada de: 

a) Relatório de cumprimento do objeto, contemplando todos os objetivos, 

metas e etapas previstas no Projeto;  

b) Declaração de realização dos objetivos definidos no objeto do Termo de 

Cooperação Técnica;  

c) Relação de resultados produzidos ou construídos; 

d) Comprovante do recolhimento do saldo bancário de recursos não 

utilizados durante a vigência do TCAF, quando houver, na conta da 

FAPEAP;  

e) Extrato bancário do Cartão BB Pesquisador utilizado pelo Coordenador do 

Projeto para receber os recursos descritos em cláusula específica do 

TCAF. 

28.3 O Coordenador do Projeto da Instituição Executora deverá ser notificada 

pela FAPEAP em até 5 (cinco) dias sobre eventuais irregularidades apontadas. A 

notificação prévia deverá ser feita por meio de oficio, carta a ser enviada pelos 

Correios, no sistema SEDEX ou carta registrada, com envio da declaração ou 

relatório de conteúdo. 

28.4 Caso a prestação de contas não seja aprovada pela FAPEAP, e sejam 

exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou 

reparação do dano, a FAPEAP registrará o fato e adotará as providências 
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necessárias para que as autoridades competentes procedam à instauração da 

Tomada de Contas Especial.  

 

29. DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o 

aceito sem objeção, venha a apontar, posteriormente ao prazo final para submissão 

das propostas, eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em que sua comunicação 

não terá efeito de recurso; 

29.2 As informações geradas por trabalhos com o desenvolvimento da 

Pesquisa serão disponibilizadas na base de dados da FAPEAP e serão de domínio 

público; 

29.3 A instituição e o pesquisador ao qual o projeto está vinculado são 

responsáveis pela exequibilidade do mesmo; 

29.4 A presente Minuta de Edital 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 vigentes; 

29.5 A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga dará ensejo a sua 

rescisão, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e alterações posteriores. 

 

30 DA VIGÊNCIA 

30.1 O TCAF terá vigência de até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir 

de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Amapá, em consonância ao 

cronograma constante na proposta do Projeto. 

 

31. DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 

31.1 As responsabilidades, bem como os vínculos jurídicos, financeiros ou de 

qualquer natureza assumidos(as) singularmente pela Instituição Executante ou 
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Coordenadores do Projeto são de sua exclusiva responsabilidade, não se 

comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente à FAPEAP. Nesse 

sentido, cada uma das partes do referido TCAF concorda em defender e manter as 

partes indenes de e contra quaisquer demandas, reclamações, ações, custos e/ou 

danos sofridos(as) com relação a responsabilidades singulares atribuídas a cada 

parte individualmente.  

 

32. CANCELAMENTO  

A qualquer tempo, o presente edital poderá ser alterado, revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, 

sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

33. DOS CASOS OMISSOS 

33.1 Os casos omissos serão resolvidos por mútuo acordo entre as partes do 

TCAF, obedecendo-se à legislação vigente, com o único objetivo de implementar 

ações conjuntas, convergindo esforços com vistas à consecução do objeto do 

Termo. 

 

34. DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAENTO E FISCALIZAÇÃO 

33.1 Para exercer ampla e irrestrita fiscalização da execução do objeto do 

TCAF, fica designada a seguinte comissão de fiscalização e acompanhamento do 

Projeto: 

a) Um representante da “TOTAL”;  

b) Um representante da “Fapeap”; e  

c) Um representante da Instituição vencedora do certame, devidamente 

constituído. 

 

35. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital 

poderão ser obtidos junto à FAPEAP pelo email: fapeap@fapeap.ap.gov.br ou pelos 

telefones (96) 3223-8580/3222-0595. 

 

36. DO FORO 

35.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Macapá, para dirimir 

eventuais litígios oriundos deste instrumento, não resolvidos na seara administrativa. 

 

Macapá, 14 de março de 2016. 

 

_________________________________________ 
Mary de Fátima Guedes dos Santos  

Diretora-Presidente 

mailto:fapeap@fapeap.ap.gov.br
mailto:fapeap@fapeap.ap.gov.br



