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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 Pública 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 Unidade 
Geográfica Legal denominada 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. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2018 – FAPEAP 
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CLAUSULA 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. 
 
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 do Vale do Araguari 
definida, para ações de prevenção e mitigação de impactos ambientais.      

 
I. Estimular 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. Fomentar medidas de incentivo a pesquisa científica e tecnológica em ambiente 
antropogênico que contribuam com a preservação, conservação e recuperação do meio 
ambiente na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, de forma compatível com o 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

III. Desenvolver e/ou implementar na região da Bacia do Rio Araguari, soluções 
tecnológicas ambientais que visem à sua preservação, conservação e acompanhamento 
sustentável da região. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PROPONENTE 

 
Art. 4º. Poderão apresentar propostas pesquisadores, doravante denominados 
“Proponentes” que se apresentem como Coordenadores do projeto e que tenha vínculo 
empregatício estatutário ou celetista com a instituição de execução do projeto, nas seguintes 
modalidades:  
 

a) Instituições de ensino superior públicas; 
b) Institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento públicos;  
c) Instituições públicas do setor de desenvolvimento econômico do Estado do Amapá;  
d) A Instituição deve ser constituída sob as leis brasileiras e ter sua sede e administração 

no Estado do Amapá.  
 
Parágrafo Primeiro: A instituição de vínculo do proponente será doravante denominada 
“Instituição Executora” do projeto, e deverá comprometer-se a garantir condições de plena 
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viabilidade para a execução do projeto, assegurando contrapartida de recursos materiais e 
humanos, se necessários.   
Parágrafo Segundo: Ao apresentar a proposta a “Instituição Executora” 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 a FAPEAP. 
Parágrafo Terceiro: Além da instituição executora, que atuará como sede do projeto, todas 
as instituições envolvidas na proposta deverão garantir apoio de nível não inferior ao que já é 
oferecido aos participantes do projeto, individual ou coletivamente, inclusive no que se refere 
a instalações típicas como edificações, laboratórios e bibliotecas.  
Parágrafo Quarto: Para os proponentes previstos na alinha “c” do art. 4º é obrigatório: 
 

a) Inserir uma instituição pública de pesquisa ou ensino superior do Estado do Amapá 
em seu projeto; 

b) Especificar a participação das instituições nas suas atividades de execução do projeto. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Art. 5º. As propostas aprovadas serão financiadas no valor global estimado em R$ 
404.886,37 (quatrocentos e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete 
centavos), sendo provenientes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ACP/JF Nº 
10.380-70.2016.4.001.3100, ACP Nº 000385-48.2016.8.03.0006, valor a ser repassado pela 
Empresa Ferreira Gomes Energia (FGE) para integrar o orçamento da FAPEAP. Os recursos 
serão liberados aos Coordenadores aprovados nesta chamada em 2 (duas) parcelas, de 
acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da FAPEAP.  
 
Parágrafo Primeiro: As propostas aprovadas serão financiadas em conformidade com o 
orçamento aprovado distribuído nas rubricas de custeio e capital, permitindo 1 (uma) Bolsa 
de Iniciação Científica por projeto em período não superior à sua vigência. 
Parágrafo Segundo: Será considerada uma única proposta por “proponente”. O valor 
solicitado deverá ser enquadrado conforme as seguintes informações:  
 

a) As propostas submetidas poderão solicitar recursos financeiros de até R$ 40.488,66 
(quarenta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos);  
b) Deve ser observado na elaboração do orçamento a distribuição em percentual dos 

recursos a serem utilizados: custeio 70% e capital 30%. 
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CLÁUSULA SEXTA: DOS PRAZOS 

 
Art. 6º. Os projetos deverão ser desenvolvidos em até 12 (doze) meses a contar a partir da 
data de publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá (DOE).   
 
Parágrafo Único - As propostas serão recebidas pela FAPEAP no protocolo até as 14:00 
horas do dia 29/06/2018, desde que entregues dentro do prazo estabelecido no cronograma 
abaixo. 
 

ATIVIDADES DATA 

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

12/06/2018 

4.2. Período de inscrição 12/06 a 12/07/2018 

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

13/07/2018 

4.4. Período de avaliação  16/07/2018 a 15/08/2018  

4.5. Divulgação do resultado parcial dos projetos 
aprovados 

20/08/2018 

4.6. Período de recursos administrativo 21 a 22/08/2018 

4.7. Período de resposta dos recursos 23 a 24/08/2018 

4.8. Divulgação do resultado dos projetos aprovados 30/08/2018 

4.8. Contratação das propostas aprovadas  A partir 03/09/2018 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

 
Art.7º. Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são considerados imprescindíveis para 
o exame da proposta, seu enquadramento e análise. A ausência ou insuficiência de 
informações sobre quaisquer deles resultará na desclassificação da proposta.  
 
I. Quanto à proposta 

a) O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica 
ou de inovação, experimental ou não experimental; 

b) As propostas deverão ser apresentadas na forma de projeto de pesquisa, Anexo I; 
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c) São compatíveis e adequados à finalidade do Programa de Incentivo à Pesquisa no 

Vale do Araguari projetos de natureza interdisciplinar que estejam em consonância 
com as linhas de pesquisa definidas na Cláusula 8; 

d) As metas a serem atingidas no projeto devem ser explicitamente especificadas de 
modo a permitir acompanhamento e avaliação. 
 

II. Quanto ao Proponente:  
 

a) Possuir título de mestre ou doutor;  
b) Ter currículo na Plataforma Lattes e atualizado até 6 (seis) meses antes da inscrição 

nesta Chamada. Essa exigência não se aplica a pesquisadores estrangeiros; 
c) Ser obrigatoriamente o Coordenador e responsável pela gestão financeira e técnica da 

pesquisa;  
d) Ter produção científica ou tecnológica relevante, nos últimos 05 (cinco) anos, na área 

específica do projeto de pesquisa; 
e) Ter vínculo empregatício estatutário ou celetista com a instituição de execução do 

projeto, sediada no Amapá;  
f) Apresentar e ser responsável por uma única proposta;  

 
III. Quanto à formação da Equipe Executora: 
 

a) Ser constituída por pesquisadores, professores, alunos, técnicos ou recursos humanos da 
instituição executora;  

b) Ter os seus currículos atualizados na Plataforma Lattes e atualizado até 6 (seis) meses 
antes da inscrição nesta Chamada. Essa exigência não se aplica a pesquisadores 
estrangeiros;  

c) Instituição de ensino, pesquisa e do setor de desenvolvimento econômico sediadas no 
Estado do Amapá, poderão se associar em atividades nos 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. 

 
IV. Quanto ao projeto: 
 
O proponente deve apresentar, pelo menos, as seguintes informações, de forma a permitir 
sua adequada análise por parte dos avaliadores:  
 

a) Identificação da proposta; 
b) Identificação dos membros da equipe do Núcleo; 
c) Breve Histórico Institucional; 
d) Introdução; 
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e) Qualificação do principal problema a ser abordado; 
f) Justificativa; 
g) Fundamentação; 
h) Objetivos Gerais e Específicos; 
i) Metodologia e Estratégias de ação; 
j) Metas e Atividades; 
k) Resultados esperados; 
l) Impactos esperados: econômico, social, ambiental, científico e tecnológico, etc; 
m) Orçamento detalhado; 
n) Grau de interesse e comprometimento de empresas com o escopo da proposta, se 

houver; 
o) Indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros centros de 

pesquisa na área ou a estabelecer, se houver; 
p) Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do 

projeto, por instituição se for o caso; 
q) Considerações Finais; 
r) Bibliografia. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 
Art. 8º. As propostas devem estar em consonância com as linhas de pesquisa definidas 
nesta cláusula. Serão selecionados projetos de pesquisa para apoio financeiro cujos 
resultados visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico 
para a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari no Estado do Amapá, especificamente, nas 
seguintes áreas temáticas: 
 
Assim os Temas Prioritários estão definidos como: 

a) Limnologia de Reservatório e Estudos de Ecossistemas Aquáticos; 
b) Ictiofauna, Pesca e Aquicultura nos Reservatórios de Barragens de Usinas 

Hidroelétricas; 
c) Impactos Ambientais Causados por Hidrelétricas na Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari; 
d) Monitoramento e Indicadores da Diversidade Biológica na Bacia do rio Araguari; 
e) Monitoramento Hidrodinâmico e Qualidade da Água na Bacia do Rio Araguari; 
f) Impacto Ambiental e Qualidade da Água em Cidades Ribeirinhas no Alto, Médio e 

Baixo Araguari-AP; 
g) Indicadores Hidrossanitários da Bacia do rio Araguari; 
h) Indicadores Hidrológicos e Hidroclimáticos - Mudanças Climáticas; 
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i) Impactos Sinérgicos provocados pela Dinâmica Sócio-econômica e Ambiental de 
Projetos Industriais, Agropecuários e Hidrelétricos na bacia do Rio Araguari (geração 
de energia, mineração, pecuária bubalina, etc); 

j) Saneamento Ambiental; 
k) Serviços Ambientais Hídricos, Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos; 
l) Riscos de Barragem - Ações Preventivas, Corretivas e Emergenciais; 
m) Fortalecimento de Ações que Promovam a Efetivação do Comitê de Bacia, Planos de 

Bacia, Classificação dos Corpos d´Agua e Outorga de Recursos Hídricos; 
n) Uso racional da floresta e aproveitamento madeireiro;  
o) Subsídio e apoio técnico às Políticas Públicas Integradas para Fortalecimento do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 
p) Estudos que viabilizem o desenvolvimento sustentável para a região (aquicultura e 

pesca, agricultura, pecuária, extrativismo, etc. visando a produção de alimentos). 
 

CLÁUSULA NONA: DA DOCUMENTAÇÃO 

 
Art. 9º. O “proponente” deverá anexar a seguinte documentação em sua proposta: 
 
I. Documentos da “Instituição Executora” apresentar 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. 

 
II. Documentos do proponente apresentar a documentação abaixo: 
 

a) Curriculum Vitae atualizado;  
b) Xérox de CPF e RG (Registro Geral de Identificação);  
c) Cópia do currículo na plataforma Lattes/CNPq, com destaque para a produção 

científica dos últimos 05 (cinco) anos; 
d) Comprovante de residência no nome do proponente (em sua falta, declaração de 

moradia);  
e) Comprovante de vínculo com a “Instituição Executora”; 
f) Carta de anuência da “Instituição Executora” para a execução do projeto ao 

proponente;  
g) Declaração do proponente de que ele não integra equipe executora de qualquer outra 

proposta submetida a presente Chamada. 
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III. Documentos do projeto: 
 
a) Formulário de inscrição Anexo I; 
b) Cópia do projeto em CD-Rom, na versão em PDF; 
c) Cópia da RG e CPF, comprovante de residência de todos os integrantes da proposta e se 

estrangeiro Registro Nacional de Estrangeiro (RGE);  
d) Curriculum Vitae atualizado dos pesquisadores mestres e doutores integrantes da equipe 

da proposta; 
e) Plano de trabalho do bolsista de iniciação científica, se houver; 
f) Carta de anuência de outros pesquisadores mestres e doutores integrantes da equipe 

quanto à sua participação no projeto durante o período de execução;  
g) 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;  
h) Orçamento detalhado, com totalização individualizada das seguintes rubricas: i) capital 

(equipamentos); (ii) passagens; (iii) diárias; (iv) custeio: material de consumo; (v) serviços 
de terceiros - pessoa física ou jurídica (despesas de importação, entre outras rubricas 
necessárias, se houver); 

i) Indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros centros de pesquisa 
na área; 

j) Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes que serão aportados pelos eventuais 
Agentes Públicos e Privados se houver parcerias e declaração contendo a forma de 
cooperação estabelecida entre as instituições/entidades ou empresas partícipes do 
projeto, se houver, assinado pelo representante legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

Art. 10º. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 28 de maio a 29 de junho 
de 2018, apresentada por intermédio do Formulário de Projeto de Pesquisa - Anexo I, 
devidamente preenchido pelo “proponente”, sob a forma de projetos de pesquisa. Deverá 
protocolar na FAPEAP, sito na Rodovia Juscelino Kubitschek, KM 02, Ramal da UNIFAP, 
Jardim Marco Zero, Fone: (96) 3222- 0595, E-mail: fapeap.ap.gov.br.  
 

I. Se remetida fora do prazo de submissão, a proposta não será aceita. Por este motivo e, no 
cumprimento do disposto no caput do Art. 41, da Lei nº 8.666, de 21 e junho de 1993, não 
haverá possibilidade de a proposta ser acolhida, examinada e julgada. 

II. Será aceita uma única proposta por “proponente”. Na hipótese de envio de uma segunda 
proposta pelo mesmo, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das 
propostas, esta será considerada substituta da anterior, sendo levada em conta para 
análise apenas a última proposta recebida. 
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III. Em se constatando propostas idênticas apresentadas por “proponentes” distintos, ou 

propostas não aderentes a esta chamada, todas serão desclassificadas. 
IV. Toda documentação, descrita na Cláusula 9 deverão ser obrigatoriamente entregues 

no Setor de Protocolo da FAPEAP até às 14:00 h do dia de encerramento do prazo 
para submissão da proposta, em envelope lacrado, acompanhado de Ofício de 
encaminhamento à Diretoria da Fundação, constando, de forma clara, a seguinte 
referência:  

 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ PROGRAMA PRONEN 

FAPEAP/CNPq  
Chamada Pública nº 002/2018  

NOME do Coordenador/Proponente  
NOME Instituição Executora 

Ramal da UNIFAP, Km 02 da Rod. Juscelino Kubistchek, Centro de Incubação de Empresas, 
Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. CEP. 68.903.329. Telefone: (96)3222-0595 

 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 
Art. 11. A seleção das propostas submetidas à FAPEAP, em atendimento a esta chamada, 
será realizada por intermédio de análises e avaliações classificatórias e eliminatórias em 
cada Etapa. Para tanto, são estabelecidas as seguintes: 
 
I. Etapa 1 Enquadramento – Análise pela Área Técnica da FAPEAP: 
 

a) A Etapa, a ser realizada pela área técnica da FAPEAP, sob supervisão da 
Coordenadoria de Ciência e Tecnologia (CCT), consistirá no enquadramento e na pré-análise 
das propostas apresentadas à FAPEAP na versão impressa; 

b) Será verificado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade, Documentação e às 

recomendações para itens financiáveis, sendo efetuada o enquadramento quanto à 

adequação da proposta a presente Chamada; 

c) As propostas que não atenderem às exigências desta Chamada na Etapa 1, não 

poderão avançar para Etapa 2. Esta Etapa é eliminatória. 

 

II. Etapa 2 - Análise por Consultores “Ad hoc”: 

 

a) Esta Etapa consistirá na análise de especialistas ad hoc considerando os critérios no 
Quadro 1 que se manifestarão individualmente na avaliação dos projetos.  

b) As propostas que obtiverem pelo menos 60% (sessenta por cento) da pontuação 
máxima serão classificadas após somatória das pontuações conforme o quadro a 
seguir e serão direcionadas para as Etapa seguinte. 
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Quadro 1 – Critérios de análise 

 
Critérios de análise e seleção Peso Nota 

A Mérito, originalidade e relevância do projeto para a contribuição científica, 
tecnológico e inovação no Estado do Amapá. 

2,0 0-10 

B Contribuição da proposta para a solução do problema local a curto e médio prazo e 
os impactos no setor produtivo local. 

2,0 0-10 

C Adequação da metodologia do projeto ao objetivo geral e metas proposta(s). 1,0 0-10 

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

2,0 0-10 

E Adequação da metodologia proposta 1,5 0-10 

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

 Total  10 100 

 
III. Etapa 3 Comitê Gestor – Análise e classificação  
 
Esta etapa consistirá na análise por um Comitê Gestor formado por especialistas mestres e 
doutores ao qual caberá avaliar os tópicos relacionados a: 

a) Mérito da proposta;  
b) Relevância da proposta em relação a aplicabilidade e impactos previstos na proposta; 
c) Aplicabilidade dos resultados na bacia do rio araguari; 
d) Ajustes orçamentários.  

 
Parágrafo Primeiro: As deliberações do Comitê Gestor, bem como as matérias por ele 
apreciadas se expressarão pelos seguintes termos: 
 

a) Recomendado; 
b) Recomendado com ajustes; 
c) Não recomendado. 

 
Parágrafo Segundo: No item “b” a proposição ficará aprovada desde que sejam 
providenciados os ajustes necessários no prazo de até 5 (cinco) dias, e tenha a anuência do 
Comitê. 
Parágrafo Terceiro: Os cortes no orçamento dos projetos não poderão ultrapassar 30% 
(trinta por cento) do valor solicitado. Caso o Comitê Gestor recomende um corte superior a 
este percentual, o projeto será automaticamente excluído da concorrência. Este dispositivo 
não se aplica à rubrica de despesas (diárias, alimentação, passagens e bolsas), para as 
quais o Comitê poderá recomendar, sem limite, o corte dos valores solicitados. 
Parágrafo Quarto: O parecer do Comitê sobre as propostas, dentro dos critérios 
estabelecidos, será registrado em Ata, contendo a relação das propostas avaliadas, 
recomendadas, recomendadas com ajuste e não recomendadas, com as respectivas 
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pontuações finais, em ordem decrescente, assim como outras informações e recomendações 
julgadas pertinentes. Para propostas recomendadas, será anexado o formulário de avaliação 
de cada proposta, onde estará explicitado o mérito, o valor adequado para financiamento e 
as justificativas para os cortes orçamentários (se houver). Para propostas não 
recomendadas, será emitido parecer consubstanciado, no formulário de avaliação de cada 
proposta, onde constarão as justificativas para a não recomendação. Os formulários deverão 
ser assinados pela maioria de membros do Comitê. 
 
Parágrafo Quinto: Não é permitido integrar o Comitê Gestor pesquisador que tenha 
apresentado propostas a esta Chamada, ou que participe da equipe do projeto. 
 
Parágrafo Sexto: É vedado a qualquer membro do Comitê julgar propostas de projetos em 
que: 
 

a) Haja interesse direto ou indireto seu; 
b) Esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou  
c) Esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do 

projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros. 
 

IV. ETAPA 4 - Análise pela Diretoria  
 
Essa etapa consistirá da análise pela Diretoria-Presidência da FAPEAP, observando a Ata de 
julgamento do Comitê Gestor com os resultados e relação de projetos recomendados e não 
recomendados, e encaminhará a Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT), a 
homologação do resultado para publicação no DOE. 
 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DO RESULTADO 

 
Art. 12. A relação das propostas aprovadas nesta Chamada será divulgada na página 
eletrônica da FAPEAP (www.fapeap.br) e publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá 
(DOE). 
 
I. Todos os proponentes poderão tomar conhecimento do parecer sobre sua proposta 
requerida por documentação oficial a Diretora-Presidente, preservada a identificação dos 
consultores ad hoc;  
II. O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação sobre os 
recursos administrativos eventualmente interpostos após a publicação. 
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CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA:  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 13.  O “proponente” poderá contestar o resultado da sua proposta, e para isso deverá: 
 
I.  Solicitar à FAPEAP, via ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de 
divulgação do resultado. 
II. A FAPEAP responderá os recursos no prazo de até 3 (três) dias úteis através de ofício.   
III. O proponente que não se manifestar no prazo estabelecido no art. 13, perderá o direito de 
acolhimento do recurso pela FAPEAP.  
IV. A interposição de recurso administrativo deverá ser encaminhada à Diretoria da FAPEAP, 
através de ofício, constando justificativa e razões fundamentadas. 
V. A Coordenadoria Cientifica e Tecnologia da FAPEAP, receberá o recurso e após exame 
do mesmo, encaminhará o seu parecer para deliberação da Diretora-Presidente da FAPEAP.  
VI. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente na FAPEAP. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO  

 
Art. 14. 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 não superior a 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 de unilateral de 
cancelar os benefícios concedidos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ITENS FINANCIÁVEIS 

 
Art. 15. Serão financiados somente itens referentes a custeio para utilização nas atividades 
descritas no projeto de pesquisa e de acordo com o orçamento aprovado: 
 
15.1. Custeio: 
 

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. 
 
15.2 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. 
 
15.3 Itens não financiáveis 
As propostas não terão financiamento em seus orçamentos: 
 

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

b) 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;  
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c) Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria;  
d) 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;  

e) Ornamentação, coquetel, jantares, shows ou manifestações artísticas de qualquer 
natureza; 

f) Taxas de administração ou gestão, a qualquer título; 
g) Compra de créditos para a carteira de passe estudantil; 
h) Compra de cartões telefônicos ou de créditos para celulares; 
i) As demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição 

proponente a título de contrapartida. 
   

15.4 Procedimentos para aquisições 
 

a) 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. 

b) As compras devem ser precedidas de 3 (três) cotações no mínimo devendo o 
Coordenador solicitar por ofício e escolher a de menor valor. 

c) Se ocorrer que o material ou equipamento de menor valor não atenda às 
necessidades de uso na pesquisa, poderá o Coordenador adquirir um de maior valor desde 
que justifique tecnicamente sua escolha.  

d) E situações em que para a compra exista apenas uma empresa especializada na 
venda, o Coordenador deverá justificar a aquisição. 
 

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Art. 16. 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.  
II. As notas fiscais e recibos deverão ser afixadas em folha tamanho A4, devidamente 
certificados, para encaminhar a FAPEAP para análise e aprovação. 
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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 (quinze) 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 SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 17. 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. 
 
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. 
 

Macapá-AP, 12 de junho de 2018. 
 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora-Presidente FAPEAP 
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