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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº. 001/2020 
Chamada Pública Nº. 001/2020 – FAPEAP 

Programa de Inovação com Tecnologia da Informação (PITI)  
Soluções Tecnológicas voltadas a Mitigação dos Danos Causados à População Amapaense pela 

Pandemia do Coronavírus (covid-19). 
OUTORGANTE 

NOME: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (FAPEAP) – Fundação Tumucumaque.  

CNPJ: 12.598.171/0001- 43  CIDADE: Macapá UF: AP CEP. 68900-030  Telefone: (96) 3222-0595 

ENDEREÇO Km 02 da Rodovia Juscelino Kubitschek, Ramal da UNIFAP, bairro Jardim Marco Zero. Centro de 
Incubadora de Empresas. Fone (96) 3222-0595, e-mail: www.fapeap.ap.gov.br  

NOME DO RESPONSÁVEL 

NOME: Mary de Fátima Guedes dos Santos NACIONALIDADE: Brasileira CARGO: Diretora-Presidente 

RG: 033891 2ª VIA CPF Nº. 209.367.612-53 Decreto de nomeação nº. 5866/2015 

Endereço: AL. Caminho da Mata, 292, Rodovia JK, Residencial Verana, 
Macapá 

CEP 68.900-000 Tef. 981056794 

OUTORGADO/COORDENADOR 

NOME: Adolfo Francesco de Oliveira Colares 
RG nº. 031644  
 

CPF nº. 743.820.802-82 
 

Endereço: Avenida brunei Nº. 357 Bairro: Cabralzinho 
 
CEP: 689068-02 

TÍTULO DO PROJETO: 
Plataforma de comunicação entre comerciantes de batedeiras de açaí e o mercado 
consumidor local através de um aplicativo para dispositivos móveis. 

E-mail: adolfocolares@gmail.com Telef. (096) 98103-8300 

Modalidade:  
Chamada Pública 001/2020 – 
FAPEAP/PRODAP 

Programa: Inovação com Tecnologia da Informação – PITI, Soluções 
Tecnológicas voltadas a Mitigação dos Danos Causados à População 
Amapaense pela Pandemia do Coronavírus (covid-19) 

INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

Instituição Executora: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Endereço: Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 02, S/N, bairro Jardim Marco Zero, Macapá, AP CEP: 68.902-280 

Valor Total do Auxílio: R$ 26.400,00 Bolsas: R$ 15.600,00 Custeio: R$ 10.800,00 

PRAZO DE VIGÊNCIA 
Até 3 (três) meses a contar da assinatura do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e 
publicação no diário oficial do Estado do Amapá. 

RELATÓRIO TÉCNICO e 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS FINAL 

Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do projeto. 

 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à 
Secretaria de Estado da 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 suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no 
que couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, de 
acordo com a Chamada Pública nº. 001/2020 – FAPEAP/PRODAP, concede o auxílio financeiro, 
nas modalidades fomento à projeto e bolsas conforme especificado no presente Termo, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
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 Artigo 1º. Este Instrumento tem por objeto o fomento de apoio financeiro ao projeto 
intitulado: “Plataforma de comunicação entre comerciantes de batedeiras de açaí e o mercado 
consumidor local através de um aplicativo para dispositivos móveis” como iniciativa inovadora, 
aprovado na Chamada Pública nº. 001/2020, em consonância com o Programa de Inovação com 
Tecnologia da Informação (PITI), Soluções Tecnológicas voltadas a Mitigação dos Danos 
Causados à População Amapaense pela Pandemia do Coronavírus (covid-19) que visa fomentar 
tecnologias ou inovações voltadas ao setor econômico do Estado do Amapá para superar as 
dificuldades econômicas causadas pela pandemia de coronavírus (COVID-19). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL 
 Artigo 2º. O presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro tem como base legal o artigo 
9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do Decreto nº. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que 
regulamenta o marco legal da ciência e Inovação. Bem como a Lei do Estado do Amapá nº. 
2333 de 25 de abril de 2018 – que dispõe sobre indução e incentivos ao desenvolvimento do 
Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao 
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado do Amapá e dá outras providências e o Termo 
de Execução Descentralizada Nº. 001/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 Artigo 3º. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento do projeto 
aprovado será financiado pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (PRODAP), no valor 
global de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), sendo: 

a) Bolsas o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)  
b) Custeio o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).  
Parágrafo Primeiro: Os recursos serão liberados ao OUTORGADO da seguinte forma: 

Bolsas em 3 (três) parcelas, segundo quotas, categorias e valores:  
a) 01 Bolsa Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT), no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (para o Coordenador), com duração de 03 (três) 
meses, totalizando a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 

b) 01 Bolsa Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT 1A), 
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (para membro da equipe), com duração de 03 (três) 
meses, totalizando a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 

c) 04 Bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa (AT-NS), no valor unitário de R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais), com duração de 03 (três) meses, totalizando a importância de R$ 
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e o Custeio em 1 (uma) única parcela, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira da FAPEAP. 

Parágrafo Segundo: O projeto será financiado em conformidade com o orçamento 
aprovado distribuído nas rubricas de bolsa e custeio, não podendo o Coordenador remanejar 
valores entre as rubricas. 

Parágrafo Terceiro: O projeto financiado deverá manter todas as atividades programadas 
e aprovadas no Edital, bem como em sua proposta consolidada na elaboração do orçamento, bolsa 
e custeio, dando fiel cumprimento no objeto da Chamada Pública nº. 001/2020. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
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Artigo 4º. O prazo de vigência do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de até 3 
(três) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado 
(DOE), não podendo ultrapassar o prazo de execução do projeto. Podendo ser aditivado caso haja 
necessidade, devidamente comprovado. 

Parágrafo Único: Na hipótese em que as atividades do projeto encerrarem antes da data 
prevista de vigência, o OUTORGADO deverá apresentar Prestação de Contas e Relatório Técnico 
Final em até 30 (trinta) dias após a comunicação de finalização à FAPEAP.    

  
CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 

Artigo 5º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto contratado e os resultados 
alcançados através da análise do Relatório e Prestação de Contas Final: 

I. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa e responsabilizar-
se pelo pagamento das parcelas de bolsa e do custeio, do projeto através do centro de custo do 
Banco do Brasil; 

II. Responder as solicitações oficiais do OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento 
das atividades do projeto.   

III. Cancelar o projeto quando oficialmente informada de falecimento, desempenho 
insatisfatório, não execução das atividades previstas no objeto do projeto de pesquisa, abandono 
ou desistência do projeto e por motivos de força maior. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO PRODAP:  

Artigo 6º. Acompanhar e avaliar a execução do projeto e os resultados alcançados: 

I. Disponibilizar recursos humanos e técnicos operacionais necessários a execução do projeto 
se requisitado; 

II. Analisar e acompanhar a viabilidade do objeto do projeto; 
III.  Disponibilizar, quando necessário, a infraestrutura tecnológica ao Coordenador para 

desenvolvimento dos sistemas; 
IV. Receber e homologar os produtos, serviços e dados, gerados pelo fomento ao projeto; 
V. Emitir parecer sobre o aspecto técnico e operacional quanto à execução física e alcance dos 

objetivos definidos no projeto; 
VI. Prover a manutenção e atualização dos sistemas e equipamentos disponibilizados na 

execução do projeto. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO:  
Artigo 7º. Responsabilizar-se pela execução e supervisão das atividades previstas no 

projeto, cumprindo o cronograma e o plano de trabalho proposto, integrando-as ao grupo de 
pesquisa, se houver. 

Parágrafo Primeiro: Encaminhar a FAPEAP o relatório técnico e prestação de contas final 
dos valores recebidos neste Termo a contar da data de sua assinatura e publicação até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do projeto. 

Parágrafo Segundo: Informar imediatamente à FAPEAP, por meio de documento, qualquer 
alteração que necessite o projeto com o objetivo de melhorar sua execução mantendo o objeto 
inalterado.   

Parágrafo Terceiro: Participar de apresentações de trabalhos desenvolvidos durante a 
execução do projeto em eventos científicos promovidos pela FAPEAP e demais Instituições de 
fomento à pesquisa. 
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Parágrafo Quarto: Toda publicação de trabalhos ou eventos de divulgação científica 
resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, o apoio da FAPEAP/PRODAP. O não 
cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de cancelamento 
e/ou suspensão do projeto, ficando impedido de receber qualquer auxílio financeiro da FAPEAP por 
2 (dois) anos após o término do projeto.  

Parágrafo Quinto: Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto, 
sendo responsável solidário pelas obrigações e condições do presente Termo, bem como, 
devolverá a FAPEAP, em valores atualizados, os recursos aplicados indevidamente, caso os 
requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA EQUIPE:  

Artigo 8º. Dedicar-se às atividades proposto no plano de trabalho pelo Coordenador. 
I. Apresentar, em conjunto ao Coordenador do projeto, mas de forma individual, o Relatório 

Final de execução das atividades desenvolvidas, 30 (trinta) dias após término da vigência da bolsa;  
II. Receber apenas uma modalidade de bolsa, sendo vetada a acumulação desta com qualquer 

outra, bem como: bolsa congênere e estágio remunerado; 
III. Devolver a FAPEAP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) de bolsas 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos; 
IV. A equipe em conjunto deverá disponibilizar, instalar e implantar o software desenvolvido no 

Datacenter do PRODAP e realizar o repasse de conhecimento da ferramenta. 
 

CLÁUSULA NONA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
Artigo 9º. Em situações em que as atividades realizadas originarem resultados materiais 

representados por inovações tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos 
aplicáveis às atividades econômicas produtivas e propiciarem incrementos de seu desempenho, 
aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de recursos e insumos, ou, 
ainda, criações intelectuais passíveis de proteção.  

Parágrafo Primeiro: A FAPEAP e o PRODAP terão direito de no mínimo 5% e no máximo 
de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos, pelo inventor, obtentor ou autor resultante de 
contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida. 

Parágrafo Segundo: Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou 
quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as 
despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da propriedade intelectual.  

Parágrafo Terceiro: As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, 
a nenhum título, a remuneração ou salário do pesquisador público. 

Parágrafo Quarto: Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o 
presente instrumento ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, 
parciais e finais, até que esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos 
devidamente reservados, sob as cautelas legais e exigíveis. 

Parágrafo Quinto: Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste 
instrumento, ou qualquer informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser objeto de 
divulgação ou publicação, após aprovação expressa da FAPEAP e PRODAP. 

Parágrafo Sexto - Os direitos autorais relativos aos resultados dos projetos, relatórios, 

sistemas, software, equipamentos, fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e 

nele utilizados serão considerados propriedade do Coordenador/Instituição até que ocorra liberação 

pelas partes.  
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Parágrafo Sétimo – A FAPEAP e o PRODAP reservam-se o direito de utilizar os dados, no 

todo ou em parte, na divulgação dos projetos, na disseminação e na melhoria dos métodos e 

estratégias empregados, respeitadas as disposições referentes ao(s) direito(s) de propriedade do(s) 

autor(es). 

Parágrafo Oitavo - Na divulgação do projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das partes 

envolvidas neste instrumento, 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 o PRODAP deverão aprovar o layout 

antes da produção do material.  

Parágrafo Nono - Os instrumentos de vinculação entre OUTORGADO e a equipe do projeto 
devem contemplar a extensão da cessão de direito de utilização de imagens e produtos gerados 
para as ações de implantação e divulgação pela FAPEAP/PRODAP e pelo Governo do Estado do 
Amapá.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Artigo 10º. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e 
compreenderá: 

I. Relatório Técnico de execução do objeto, que deverá conter: 
a) A descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 
b) A demonstração do cumprimento dos objetivos ressaltando os resultados alcançados; e 
c) A demonstração do cumprimento das metas previstas devidamente justificadas em caso de 

discrepância, referentes ao período de execução do projeto; 
II. Relatório financeiro comprovando a utilização dos recursos exclusivamente para a execução 

do projeto, acompanhado das notas fiscais certificadas e assinadas e devolução dos recursos não 
utilizados, se for o caso; 

III. Apresentar no mínimo as 3 (três) cotações de preço demonstrando ampla pesquisa no 
mercado nos termos da Lei nº 8.666/93 

Parágrafo Único: Todos os documentos comprobatórios de gastos do projeto até a aprovação 
da Prestação de Contas Final deverão ser organizados e arquivados em xérox pelo OUTORGADO, 
pelo prazo de cinco anos, contado da data da aprovação da Prestação de Contas Final. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO COMPROMISSO DE EMISSÃO DE PARECER DE 
ASSESSORIA EM TEMPO HÁBIL:   

Artigo 11. Em decorrência do Auxílio que lhe foi concedido, o OUTORGADO se compromete 
a emitir pareceres técnicos e científicos em assuntos de sua especialidade, quando solicitados pela 
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo estipulado pela FAPEAP. 
 Parágrafo Único: A não observância do disposto nesta Cláusula poderá acarretar bloqueio 
parcial ou total de recursos de Auxílios sob a responsabilidade do OUTORGADO em andamento e 
compromisso assumido com a OUTORGANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RESSARCIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
CONCEDIDOS 

Artigo 12. O OUTORGADO ficará obrigado a restituir os recursos financeiros concedidos 
atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais aplicados, levando em consideração as 
datas dos repasses efetivamente realizados, nos casos em que:  

I - Não tenha sido executado o objeto deste Instrumento, na forma e prazos aprovados;  
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II - Não sejam apresentadas as prestações de contas no prazo e na forma estipulados neste 
Termo e após tomada de contas especial;  

III - Os recursos concedidos forem utilizados em finalidades diversas não consonantes ao 
objeto do projeto aprovado;  

IV - A prestação de contas apresentada não seja aprovada pela FAPEAP;  
V - Mesmo que sanado a inadimplência, poderá o OUTORGADO ser suspenso do direito de 

pleitear recursos da FAPEAP, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, por decisão da 
Coordenadoria Científica e Tecnológica (CCT) ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP. 

VI - Caso o OUTORGADO venha a falecer, caberá a FAPEAP estornar o valor remanescente 
constante no centro de custo do Banco do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver interesse 
da equipe em dá continuidade ao projeto, está, deverá oficializar a FAPEAP indicando um 
Coordenador para assinatura de um novo Termo de Outorga de Auxílio Financeiro (TOAF), com 
capacidade técnica e qualificação igual ao Coordenador.       

Parágrafo Único: A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula Décima 
Primeira será precedida do devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

Artigo 13. O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no 
caso de descumprimento pelo OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo e na hipótese 
de seu falecimento, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira, quando 
cabíveis.  

Parágrafo Único - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes, 
mediante prévia e expressa comunicação formalizada por escrito, e precedida de análise da 
CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e desde que 
cessadas as obrigações aqui pactuadas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO   

Artigo 14. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Estado (DOE) do 
Amapá é condição indispensável para sua eficácia e será feito pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amapá (FAPEAP). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Artigo 15.  O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente 
Termo de Outorga, implicará na impossibilidade de o OUTORGADO pleitear qualquer auxílio junto 
a FAPEAP ou de agências de fomento conveniadas e acordadas, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cíveis, criminais e administrativas cabíveis; 

Parágrafo Primeiro: Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam 
cumpridos, serão devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

Parágrafo Segundo: A FAPEAP e o PRODAP, a qualquer tempo, poderão proceder à 
verificação da veracidade das informações prestadas; 

Parágrafo Terceiro: A FAPEAP e o PRODAP não se responsabilizam por qualquer dano 
físico ou mental causado ao OUTORGADO ou a terceiros decorrente da execução do projeto;  

Parágrafo Quarto: Na eventual hipótese da FAPEAP e o PRODAP virem a ser demandados 
judicialmente, o OUTORGADO, fica obrigado a ressarcir toda e quaisquer despesas que, em 
decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial; 
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Parágrafo Quinto: Os valores recebidos no âmbito deste Termo, vinculados a Chamada 
Pública nº. 001/2020, de modo algum, caracterizarão vínculo empregatício com a 
FAPEAP/PRODAP;  

Parágrafo Sexto: Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão 
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com o Diretor Presidente do PRODAP;  

Parágrafo Sétimo: O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá 
ser rescindido em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 
(quinze) dias por escrito da parte interessada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Artigo 16. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do 
presente Termo de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente.  

E assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 01 (uma) única via, 
cujo a original ficará em posse da FAPEAP, sendo outra disponibilizada eletronicamente via e-mail 
ao OUTORGADO correspondente ao projeto, para que produza os efeitos de direito, perante as 
testemunhas seguintes. 

 

Macapá-AP, 14 de maio de 2020. 

 

 

____________________________________ 
Ms. José Lutiano Costa da Silva 

Diretor Presidente/PRODAP 
Decreto nº. 0829/2018 

 
 
   

____________________________________ 
Ms. Adolfo Francesco de Oliveira Colares 

Coordenador de Projeto 
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