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CONVITE 01/2018 - PRPPG/UFPR 
 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA CHAMADA PÚBLICA 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) torna público que até o dia 25 de julho de 2018 está aberta a manifestação de 
demanda por apoio financeiro para compor a proposta de Projeto Institucional no âmbito da 
Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018, nas Linhas:  

 

LINHA 1: manutenção preventiva de equipamentos de médio e grande porte, 
preferencialmente multiusuários, adquiridos com recursos do FNDCT em ações patrocinadas pela 
Finep, com valor máximo para a Proposta Institucional de R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos 
mil reais);  

LINHA 2: manutenção da infraestrutura de biotérios existentes e implantação de 2 (dois) 
grupos atuando em áreas de fronteira, sendo 1 (um) grupo para a Humanização de Modelos 
Experimentais e 1 (um) grupo para Tecnologias de manipulação e edição de genoma de animais 
de laboratório com a tecnologia CRISP-Cas9, com valor máximo para a Proposta Institucional de 
R$ 1 milhão (um milhão de reais); e  

LINHA 3: manutenção da infraestrutura de coleções biológicas de microrganismos 
diversos, vírus, células de mamíferos e a organização de 1 (uma) coleção de plasmídeos, com 
valor máximo para a Proposta Institucional de R$ 500 mil (quinhentos mil reais). 

 

1. OBJETIVOS 
1.1 Identificar as demandas para compor a proposta de Projeto Institucional a ser submetida 

no âmbito da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018. 

1.2 Formar grupo de trabalho para a elaboração da proposta de Projeto Institucional, em 
conformidade com as regras e formulário eletrônico próprio da Chamada FINEP. 

1.3 O detalhamento da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018 pode ser 
obtido em: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/624. 

 

2. ELEGIBILIDADE 

2.1 Na LINHA 1, poderão compor a proposta de Projeto Institucional as demandas que 
contemplem as seguintes características: 

I. EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA:  
Equipamento especializado, disponível regularmente para usuários internos e externos da 

Instituição, adquiridos com recursos do FNDCT, em ações promovidas pela Finep (chamamentos 
públicos e encomendas). 

É desejável que o equipamento em questão disponha de uma comissão de usuários. Tal 
comissão deverá contar com um coordenador científico e usuários de outras unidades ou 
laboratórios, sendo esta responsável pela determinação do uso do equipamento. 
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II. EQUIPAMENTOS DE MÉDIO E DE GRANDE PORTE: 
Equipamentos de médio porte: aqueles cujo valor unitário de aquisição varie entre R$ 200 

mil e R$ 600 mil; e 

Equipamentos de grande porte: aqueles com valor de aquisição acima de R$ 600 mil. 

2.2 Na LINHA 2, somente poderão participar os biotérios que estiverem com cadastro ativo 
no CIUCA e com credenciamento válido no CIAEP. 

 

3. ITENS FINANCIÁVEIS 
3.1 Poderão ser apoiadas as seguintes despesas, as quais deverão estar diretamente 

relacionadas à manutenção preventiva de equipamentos prevista em cada LINHA: 

LINHA 1: 
a. Despesas Correntes: 

- despesas acessórias de importação para peças de reposição; 
- serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que diretamente relacionados 

com a manutenção preventiva dos equipamentos; 
- material de consumo, desde que diretamente relacionado à manutenção preventiva dos 

equipamentos; 
b. Despesas de Capital: 

- equipamentos e material permanente, na forma de peças de reposição necessárias à 
manutenção preventiva dos equipamentos; 

LINHA 2: 
a. Despesas Correntes: 

- despesas acessórias de importação para peças de reposição; 

- serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que diretamente relacionados 
com manutenção de equipamentos, pequenas reformas ou adaptações do biotério. No 
caso das pequenas reformas e adaptações, o valor total no subprojeto não poderá 
exceder R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais); 

- material de consumo, desde que diretamente relacionado à manutenção do biotério; 
b. Despesas de Capital: 

- equipamentos e material permanente, na forma de peças de reposição necessárias à 
manutenção dos equipamentos; 

- para os grupos prioritários, será permitida a aquisição de novos equipamentos 
necessários à implantação da área de fronteira; 

LINHA 3: 
a. Despesas Correntes: 

- despesas acessórias de importação para itens importados adquiridos; 
- serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que diretamente relacionados 

com: manutenção de equipamentos; pequenas reformas ou adaptações do laboratório; 
apoio a acreditação de coleções; ou na forma de softwares para o Sistema de 
Informações Gerenciais. No caso das pequenas reformas e adaptações, o valor total no 
subprojeto não poderá exceder R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais); 
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- material de consumo, desde que diretamente relacionado a: manutenção do laboratório; 
ou reposição e manutenção do acervo. 

b. Despesas de Capital: 
- equipamentos e material permanente, na forma de peças de reposição necessárias à 

manutenção dos equipamentos; reposição e manutenção do acervo; ou relacionados ao 
Sistema de Informações Gerenciais; 

- para o grupo prioritário, será permitida a aquisição de novos equipamentos necessários 
à implantação da nova coleção. 

3.2 Na LINHA 1, não serão apoiáveis despesas que se caracterizem como upgrade dos 
equipamentos, exceto nos casos de inexistência no mercado de peça de reposição original ou 
equivalente.  

3.3 Nas LINHAS 2 e 3, para cada item solicitado referente a pequenas reformas ou 
adaptações deverão ser fornecidas justificativa e descrição técnica do serviço. 

 

4. DA MANIFESTAÇÃO DE DEMANDA 

4.1 A demanda deverá ser apresentada à Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG através 
do preenchimento e envio do Formulário específico (os formulários estão disponíveis no site da 
PRPPG) para o e-mail prppgpesquisa@gmail.com, até o dia 25/07/2018. 

4.2 Os manifestantes de demandas ficam cientes de que participarão de grupo de trabalho 
para a sistematização do conteúdo da Proposta de Projeto Institucional e da documentação 
necessária para a entrega no prazo estipulado (formulário padrão – FAP, orçamentos, proformas, 
currículos e etc.), em consonância com a Chamada Pública da FINEP. 

4.3 Será definido, em acordo com a Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG e a FUNPAR, 
um cronograma de execução das atividades do grupo de trabalho para o cumprimento do prazo 
estabelecido pela Chamada Pública da FINEP para o envio da Proposta de Projeto Institucional. 

 

5. CRONOGRAMA 

Descrição Prazo 
1 Divulgação do Convite 18/07/2018 
2 Inscrição/manifestação das demandas e orçamentos Até 25/07/2018 
3 Divulgação das propostas aderentes à Chamada Até 27/07/2018 
4 Entrega dos documentos definitivos (proforma e outros documentos) Até 30/07/2018 
4 Elaboração da proposta de Projeto Institucional  Até 06/08/2018 
5 Entrega na FUNPAR da proposta de Projeto Institucional 07/08/2018 
6 Envio eletrônico da proposta para a FINEP 08/08/2018 
7 Envio de documentação impressa pelo Correio 09/08/2018 

 
 

Curitiba, 18 de julho de 2018. 
 
 

 
Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 

Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG 
Prof. Francisco de Assis Mendonça 

Pró-Reitor/PRPPG
 


