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PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIO/2017 

3.ª CHAMADA 
 

 

OBJETIVOS: 

Propiciar a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos/laboratórios, de 

preferencia com característica multiusuária, Adequação de infraestrutura, Renovação de 

licença de software de apoio pesquisa visando apoiar que as atividades de pesquisa e o 

desenvolvimento de Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação da UFPR. 

ALVO: 

Laboratórios de Pesquisa de apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu assim 

como equipamentos que sirvam a 2 (dois) ou mais Programas de Pós-Graduação, com 

registro de usuários. 

CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS: 

 

1. A solicitação de manutenção do equipamento (corretiva ou preventiva) deverá ser 

encaminhada a PRPPG pelo responsável pelo equipamento ou Coordenador do 

Laboratório, que deverá demonstrar a dimensão da comunidade usuária do equipamento. 

 

2. Solicitações de manutenção de equipamentos que ainda não foram incorporados ao 

patrimônio da UFPR não poderão usufruir deste programa. 

 

3. Os interessados deverão abrir um processo no sistema SEI destinado à Coordenadoria 

de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da PRPPG anexando: 
 

 Formulário de Solicitação preenchido; 

 Orçamentos/proformas; 

 Cópias dos registros de uso do equipamento e demais documentos de relevância 

que confirmem o caráter multiusuário; 
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ITENS FINANCIÁVEIS: 

1. Custeio (prioritariamente) - Serviços de terceiros (pessoa jurídica) - Visita técnica 

especializada para manutenção corretiva e preventiva (contratos de manutenção) 

.Equipamentos nacionais necessitarão de 3 orçamentos (valendo aquele de menor 

preço) ou carta de exclusividade do fornecedor/prestador de serviço. Para a 

implementação do recurso a empresa não poderá apresentar nenhuma pendência fiscal. 

2. Renovação de licença de software de apoio a pesquisa. 

 

LIMITES DOS AUXÍLIOS: 

Para a execução o limite mínimo da solicitação: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

VALOR TOTAL PREVISTO PARA A 3.ª CHAMADA: 

R$ 820.787,43 (oitocentos e vinte mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e 

três centavos). 

 

PRAZO PARA ENVIO: 

Os prazos finais para envio da documentação descrita no item 3, acima, será até às 

23:59 hs do dia: 

*27/09/2017 

 

ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO: 

A análise da solicitação será realizada por comissão nomeada pela Coordenadoria de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia,/PRPPG. 


