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EDITAL FAPESB 17/2014 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  
APOIO ÀS ASSESSORIAS INTERNACIONAIS 

 
Edital para seleção de propostas que visam à implan tação/consolidação das 
Assessorias Internacionais nas universidades e cent ros de pesquisa públicos 
localizados no Estado da Bahia.  
 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB torna público o 
Edital 17/2014 e convoca universidades e centros de pesquisa públicos, localizados 
no Estado da Bahia, a apresentarem propostas para o apoio a projetos no âmbito do 
Programa de Cooperação Internacional. As propostas apresentadas em resposta ao 
presente Edital deverão ser institucionais e visar à consolidação/fortalecimento de 
assessorias internacionais existentes ou à implantação de novos núcleos de 
assessorias internacionais.  
Este Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal No 8.666/93, 
da Lei Estadual No 9.433/05, do Decreto Estadual No 9.266/2004, dos demais 
dispositivos legais e regulamentares vigentes e em conformidade com as orientações 
constantes no Manual do Pesquisador Outorgado da Fundação (disponível no 
endereço eletrônico): 
http://www.fapesb.ba.gov.br/pesquisador/manualdopesquisador/apresentacao_manual. 
 

1. OBJETIVO 
 

O presente Edital objetiva estimular a cooperação internacional nas universidades e 
centros de pesquisa públicos, localizados no estado da Bahia, através do apoio 
financeiro para a implantação ou a consolidação/fortalecimento das Assessorias 
Internacionais das referidas instituições.  
 

Para este Edital, entende-se por Assessoria Interna cional o núcleo ou unidade de uma universidade ou d e 

um centro de pesquisa que tem como principal objeti vo promover a interação com organismos 

internacionais, de modo a viabilizar a implementaçã o de Acordos de Cooperação Cientifica e Tecnológica , 

possibilitando a inserção das referidas instituiçõe s no cenário mundial, com foco na melhoria do ensin o, 

da pesquisa e/ou da extensão. 

 
2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
As propostas a serem apresentados em resposta a este Edital deverão ser 
classificadas em 02 (duas) Faixas: 
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2.1 Faixa 01  – Projetos que visem a consolidação/fortalecimento de Assessorias  
Internacionais existentes. 
 
2.1.1 Para a Faixa 01 está reservado o valor total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais). 
 
2.1.2 Para a Faixa 01 poderão ser apresentadas propostas até o valor de R$ 
60.000,00 (setenta mil reais). 
 
2.2 Faixa 02  – Projetos que objetivem a implantação de novos núcleos de  
Assessorias Internacionais. 
 
2.2.1 Para a Faixa 02 está reservado o valor total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte 
mil reais). 
 
2.1.2 Para a Faixa 02 poderão ser apresentadas propostas até o valor de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
2.3 No momento da submissão da proposta caberá ao proponente responsabilizar-se 
por registrá-la na sua Faixa correspondente. Os projetos serão avaliados 
separadamente, por Faixa. Por essa razão, serão desenquadrados aqueles que 
tiverem sua classificação registrada indevidamente. 
 
2.4 No caso de registro na Faixa indevida, o Sistema FAPESB não permitirá a troca 
após gravação do Formulário. Por essa razão, o pesquisador deverá excluir a 
proposta feita na Faixa errada e iniciar a elaboração de uma nova proposta na Faixa 
correta. 
 
2.5 Os recursos estarão inicialmente distribuídos entre as Faixas 01 e 02, conforme 
disposto no Quadro 01 abaixo. No entanto, atendida a demanda qualificada em uma 
Faixa e havendo ainda recursos disponíveis, os mesmos poderão ser remanejados 
para atender a demanda qualificada da outra Faixa.  
 
Quadro 01: Distribuição dos recursos do EDITAL Nº 17/2014 por Faixas de 
atendimento  
 

Faixas Valor máximo da Proposta Recursos alocados p or Faixa 

01 R$ 60.000,00 R$ 480.000,00  
02 R$ 80.000,00 R$ 320.000,00 

 
3. RECURSOS FINANCEIROS 
 
 3.1 Serão alocados para este Edital recursos financeiros não reembolsáveis 
limitados ao valor total de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil de reais), definidos 
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na Programação Orçamentária e Financeira da FAPESB para os exercícios de 2014 
e exercícios subsequentes:  
 
• Unidade Gestora 28201; 
• Programa 128 – Programa Ciência, Tecnologia e Inovação; 
• Ação 4180 – Fomento à Cooperação Nacional e Internacional com Inserção de 
Ciência e Tecnologia; 
• Fonte 100; 
• Despesas: Correntes e de Capital 
 
3.2 Destes recursos, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) serão destinados ao 
fomento de projetos e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) serão reservados para cobrir os 
custos operacionais com avaliação/acompanhamento dos projetos 
apresentados/contratados no presente Edital. 
 
3.2.1 Caso ocorra sobra dos recursos destinados aos custos operacionais estes 
poderão ser utilizados para o fomento. 
 
3.3 O repasse dos recursos se dará em 02 (duas) parcelas anuais , de acordo com o 
Plano de Aplicação/Cronograma de Desembolso aprovado pela FAPESB, após 
assinatura do Convênio  firmado entre a Fundação  e a instituição de vínculo do  
proponente  e da correspondente publicação do extrato do referido instrumento legal 
no Diário Oficial do Estado da Bahia. 
 
3.4 Cada proposta deverá obedecer ao limite máximo estabelecido na respectiva 
Faixa. 
 
3.5 O valor da primeira parcela não poderá exceder a 60 % (sessenta por cento) 
dos recursos aprovados para o projeto . 
 
3.6 A definição dos elementos de despesa em capital e corrente será decorrente das 
solicitações avaliadas e contratadas, no limite máximo alocado para este Edital. 
 

3.7 Caso ocorra saldo de recursos financeiros no final do exercício de 2014, referente 
à execução do seu orçamento, a Fundação poderá efetuar, antecipadamente, o 
repasse dos recursos financeiros referentes à segunda parcela as instituições 
beneficiadas, desde que seja encaminhada e aprovada a prestação de contas da 
primeira parcela recebida.  
 
4. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1 Poderão apresentar propostas ao presente Edital universidades e centros de 

pesquisa públicos, localizados no Estado da Bahia, através dos seus Assessores 
Internacionais.  
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Para fins deste Edital serão considerados Assessore s Internacionais pesquisadores e/ou professores 

responsáveis pelas atividades de Cooperação Interna cional em universidades ou centros de pesquisa 

públicos, localizados no Estado da Bahia. 

  
As universidades e centros de pesquisa neste Edital  serão denominados de Instituições Executoras. 
 
4.2 A proposta apresentada pelo Assessor Internacional deverá ter anuência do 
representante legal da instituição executora do projeto. 
 
4.3 As propostas apresentadas deverão estar de acordo com a política de ensino, 
pesquisa e/ou extensão da instituição executora, conforme estabelecido no seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional ou equivalente.  
 
4.4 As propostas deverão considerar estratégias e ações que levem à criação ou à 
consolidação das Assessorias Internacionais das universidades ou centros de 
pesquisas, conforme item 1 – Objetivo deste Edital. 
 
4.5 O Proponente (Assessor Internacional) deverá ser doutor  além de ter e 
comprovar vínculo  empregatício  com a instituição executora. 
 

A comprovação de vínculo poderá ser realizada atrav és de uma declaração do setor de recursos humanos 
da instituição executora ou da cópia da folha de ro sto do contracheque do proponente.  
 
4.6 A instituição executora deverá ser pública  e localizada no estado da Bahia.   
 
4.7 As propostas de orçamento deverão ser apresentadas em moeda nacional (Real). 
 
4.8 O Proponente deverá estar adimplente com a FAPESB e com o Estado da Bahia. 
 
4.9 O Proponente e a equipe de trabalho do Núcleo da Assessoria Internacional 
deverão ter e/ou atualizar  seus Cadastros na FAPESB e seus currículos na 
Plataforma Lattes. 
 
4.10 A instituição executora deverá estar adimplente com a FAPESB e com o estado 
da Bahia. 
 
4.11 Todas as propostas deverão ser apresentadas de acordo com o Formulário 
online do Programa de Cooperação Internacional , disponível no Portal da 
Fundação (www.fapesb.ba.gov.br). 
 
5. ITENS A SEREM APOIADOS  
 
Poderão ser apoiados os itens abaixo relacionados, desde que devidamente 
justificados pelo proponente, e compatíveis com os objetivos do projeto e do presente 
Edital e ainda de acordo com o Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB: 
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5.1 Despesas de Capital  
 

5.1.1 Equipamentos e materiais permanentes, nacionais ou importados. 
 

5.1.2 Softwares necessários ao desenvolvimento do projeto. 
 
5.1.3 Material Bibliográfico, nacional ou importado. 
 

Despesas acessórias com importação de equipamentos,  materiais permanentes, softwares e material 
bibliográfico deverão ser adicionados ao valor tota l do item, com a devida justificativa. 
 
Despesas acessórias com importação de equipamentos,  materiais permanentes, softwares e material 
bibliográfico não poderão ultrapassar a 18% do valo r total do item. 
 
Os itens de capital serão alocados na instituição e xecutora do projeto sob a responsabilidade, 
manutenção e guarda do Assessor Internacional e da referida instituição. 
 
5.2 Despesas Correntes  
 

5.2.1 Material de consumo nacional ou importado (itens de pouca durabilidade ou de 
consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto). 
 
Despesas acessórias com importação de materiais de consumo deverão ser classificadas como serviços 
de terceiros – pessoa jurídica, com a devida justif icativa. 
  
Despesas acessórias com importação de materiais de consumo não poderão ultrapassar a 18% do valor 
total do item. 
 
5.2.2 Despesas com passagens aéreas e/ou terrestres, hospedagem e alimentação 
para a realização de missões internacionais, desde que essenciais para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
5.2.3 Contratação de serviços de terceiros (pessoa jurídica) para despesas 
relacionadas à Comunicação: 
 

• Elaboração e desenho gráfico de homepages; 
• Digitação/digitalização; 
• Tradução de material institucional de apresentação; 
• Elaboração de Contratos; 
• Outras que se fizerem necessárias para a organização do Núcleo de 

Assessoria Internacional na instituição. 
 
5.2.4 Contratação de serviços de terceiros (pessoa física) para despesas 
relacionadas à Comunicação: 
 

• Elaboração e desenho gráfico de homepages; 
• Digitação/digitalização; 
• Tradução de material institucional de apresentação; 
• Elaboração de Contratos; 
• Outras que se fizerem necessárias para a organização do Núcleo de 

Assessoria Internacional na instituição. 
 
As despesas com serviços de terceiros (pessoa físic a) não poderão ultrapassar a 89 (oitenta e nove) di as. 
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5.2.5 Pagamento de Consultor/Facilitador para ações de capacitação da equipe do 

Núcleo de Assessoria Internacional. 
 
6. ITENS NÃO APOIADOS 
 

6.1 Taxas de administração, gerência ou similar. 
6.2 Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária. 
6.3 Pagamentos contábeis e administrativos, incluindo despesas com contratação de 
pessoal da própria instituição executora. 
6.4 Prestação de serviços por quaisquer servidores públicos ativos. 
6.5 Contratação de pessoa física por período superior a 89 dias. 
6.6 Publicidade. 
6.7 Aquisição de veículos.  
6.8 Pagamento de bolsa de qualquer natureza. 
6.9 Diárias. 
 
7. COORDENAÇÃO DA PROPOSTA 
 
7.1 O Proponente (Assessor Internacional) será o responsável pela coordenação do 

projeto, caso a proposta venha a ser beneficiada pela Fundação. 
 
8. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PROPOSTAS 
 
8.1 No âmbito deste Edital, cada instituição executora, através do seu Assessor 

Internacional, poderá apresentar uma única proposta . 
 
8.1.1 Caso seja encaminhada mais de uma proposta com número de Pedido 

diferente  pela mesma instituição executora, apenas a de maior numeração será 
considerada para análise, sendo as demais automaticamente excluídas da 
concorrência. 

 
8.1.2 Caso seja encaminhada mais de uma proposta com número de Pedido igual  

pela mesma instituição executora, todas serão desclassificadas. 
 
9. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
Para apresentação da proposta o Proponente deverá cumprir 02 (duas) etapas:  
 
9.1 Preparação da proposta 
 
9.1.1 Preenchimento e/ou atualização dos Formulários online relacionados no Quadro 

a seguir. 
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Formulários referentes ao Proponente 

Currículo na Plataforma Lattes 

Cadastro online na FAPESB   

Formulário online para o Edital 17/2014 - Apoio às 
Assessorias Internacionais 

 
9.1.1.1 Todos os integrantes acadêmicos da equipe executora deverão atualizar seus 
currículos na Plataforma Lattes (www.cnpq.br).  
9.1.1.2 Os técnicos integrantes da equipe executora deverão, preferencialmente, mas 
não obrigatoriamente, ter seus currículos cadastrados na Plataforma Lattes.  
9.1.1.3 Todos os integrantes da equipe executora deverão preencher  e/ou atualizar , 
obrigatoriamente,  o Cadastro online da FAPESB. 
9.1.1.4 O Proponente deverá preencher o Formulário online para apresentação de 
propostas para o Edital 17/2014 – Apoio às Assessor ias  Internacionais , 
disponibilizado no Portal da FAPESB (www.fapesb.ba.gov.br). 
9.1.1.5 Quando finalizado o preenchimento do Formulário online, o Proponente 
deverá concluí-lo  no Sistema FAPESB e não apenas gravá-lo . 
9.1.1.5.1 Apenas serão avaliadas as propostas que tiverem sido concluídas  no 
Sistema FAPESB antes da sua submissão, o que gerará o Número do Pedido . 
9.1.1.5.2 Serão descartadas as propostas apresentadas em Relatório de 
Conferência , que correspondem àquelas não concluídas no Sistema FAPESB antes 
da sua submissão. 
9.1.1.6 O Formulário online, depois de concluído , deverá ser impresso em 02 
(duas)  vias de igual teor e forma e ser assinado pelo Prop onente e pelo 
representante legal da instituição executora, ou qu em por ele delegado.  
Em caso de delegação deverá ser apresentada a devid a comprovação. 

9.1.2 O Formulário online do Edital 17/2014  - Apoio às Assessorias Internacionais 
conterá as seguintes seções: 
9.1.2.1 Dados da instituição executora. 
9.1.2.1.1 Descrição da universidade ou do centro de pesquisa onde a Assessoria 
Internacional está sediada ou será implantada. 
9.1.2.1.2 Perfil do proponente (Assessor Internacional). 
9.1.2.1.3 Síntese do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição 
executora. 
9.1.2.1.4 Contexto organizacional e diagnóstico sobre as condições da universidade 
ou do centro de pesquisa em relação às ações de cooperação internacional e a sua 
Assessoria. 
9.1.2.1.5 Política de Cooperação Internacional da instituição executora. 
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9.1.2.1.6 Justificativa para implantação ou para a consolidação/fortalecimento do 
Núcleo de Assessoria Internacional da universidade ou do centro de pesquisa em 
função da política maior sobre ensino, pesquisa e/ou extensão, conforme 
estabelecido no seu PDI. 
9.1.2.2 Projeto de implantação ou de consolidação/fortalecimento do Núcleo de 
Assessoria Internacional (NAI). 
9.1.2.2.1 Descrição detalhada do projeto. 
9.1.2.2.2 Expectativa do impacto da implantação ou consolidação do NAI para a 
instituição executora. 
9.1.2.2.3 Equipe de trabalho do NAI ou compromisso da instituição com a 
composição de uma equipe.  
9.1.2.2.4 Apresentação de parcerias, Acordos e Convênios de Cooperação 
Internacional existentes, com as respectivas cláusulas de reciprocidade, quando for o 
caso. 
9.1.2.3 Orçamento para a execução da proposta, com o detalhamento e justificativas 
dos itens necessários. 
9.1.2.4 Plano de aplicação dos recursos. 
9.1.2.5 Cronograma de desembolso dos recursos (Anexo I do Formulário online).  
9.1.2.6 Cronograma de execução física do projeto. 
 
9.1.3 Ao Formulário online concluído, impresso em 02 (duas) vias, de igual teor e  
forma,  e devidamente assinado pelo Proponente e pelo Representante Legal da 
instituição executora, deverão ser anexados os seguintes documentos: 
9.1.3.1 Currículo do Proponente, atualizado e impresso diretamente da Plataforma 
Lattes; 
9.1.3.2 Comprovante de vínculo empregatício do proponente com a instituição 
executora; 
9.1.3.3 Documento do representante legal da instituição executora apresentando sua 
anuência em relação à apresentação da proposta para este Edital. 
9.1.3.4 Currículos resumidos dos integrantes da equipe de trabalho do NAI com 
titulação de mestre e doutor, atualizados e impressos diretamente da Plataforma 
Lattes; 
 
9.2 Encaminhamento das propostas 
 
9.2.1 As 02 (duas) vias do Formulário online, contendo todos os documentos 
requeridos nos itens 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3 e 9.1.3.4, deverão ser devidamente 
encadernadas, na ordem acima descrita e encaminhadas à FAPESB.  
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9.2.2 As 02 (duas) vias encadernadas da proposta deverão ser colocadas em 
envelope único , lacrado e devidamente identificado. 
9.2.3 O encaminhamento da proposta dar-se-á unicamente por meio dos Correios, 
mediante registro postal ou equivalente.  
9.2.4 Não será aceita entrega direta da proposta na FAPESB em nenhuma 
hipótese . 
 

Endereço para remessa: 
 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB  
Programa Cooperação Internacional – EDITAL 17/2014 
Rua Aristides Novis, 203, Colina de São Lázaro – Federação 
CEP: 40.210.720 – Salvador – Bahia 

 
10. CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
10.1 Não será possível a alteração e/ou a complementação da documentação após a 
submissão do Pedido, ainda que dentro do prazo estabelecido no Cronograma deste 
Edital, sob nenhuma alegação. 
 
10.2 Apenas serão aceitas propostas que obedecerem aos prazos estipulados no 
Cronograma apresentado neste Edital. 
 
11.  ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
 
A análise das propostas se dará em Etapas: 
 
11.1 Etapa I - Enquadramento  
 
11.1.1 As propostas apresentadas passarão por um processo inicial de 
enquadramento,  que será realizado pela equipe técnica da Diretoria Científica da 
FAPESB. O processo de enquadramento terá o objetivo de verificar o atendimento a 
todos os itens exigidos no Edital. 
 
11.1.2 Implicará no imediato desenquadramento  da proposta submetida: 
11.1.2.1 Preenchimento incompleto dos campos obrigatórios do Formulário online. 
11.1.2.2 Formulário online da proposta impresso antes de sua conclusão no Sistema 
FAPESB - Formulário de Conferência . 
11.1.2.3 Ausência das assinaturas exigidas nos campos previamente estabelecidos 
no Formulário online impresso. 
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11.1.2.4 Ausência dos documentos exigidos nos item 9.1.3, subitens 9.1.3.1, 9.1.3.2, 
9.1.3.3 e 9.1.3.4 do presente Edital na apresentação da proposta. 
11.1.2.5 Proposta não submetida pelo Assessor Internacional da universidade ou do 
centro de pesquisa.  
11.1.2.6 Proponente (Assessor Internacional) sem vínculo empregatício com a 
instituição executora. 
11.1.2.7 Currículo do proponente impresso sem identificação da Plataforma Lattes. 
11.1.2.8 Não encaminhamento dos currículos dos integrantes da equipe de trabalho 
do Núcleo. 
11.1.2.9 Submissão das 02 (duas) vias impressas da proposta sem a devida 
encadernação. 
11.1.2.10 Submissão de número de vias incorreto (diferente de duas vias). 
11.1.2.11 Descumprimento do prazo estabelecido no Cronograma do Edital para 
postagem das propostas. 
 
11.2 - Etapa II - Avaliação por Câmara de Assessora mento 
 
11.2.1 As propostas enquadradas  serão analisadas com base no mérito , por uma 
Câmara Específica de Avaliação e Assessoramento,  a partir dos seguintes itens: 
11.2.1.1 Coerência e consistência da proposta em relação ao PDI e à política de 
cooperação internacional da instituição executora. 
11.2.1.2 Articulação entre objetivos, recursos necessários e cronogramas de 
execução física e de desembolso do projeto. 
11.2.1.3 Adequação da infraestrutura da instituição executora que sedia ou sediará o 
Núcleo de Assessoria Internacional. 
11.2.1.4 Perfil da equipe de trabalho do Núcleo de Assessoria Internacional. 
11.2.1.5 Qualificação do proponente (Assessor Internacional): titulação e produção 
científica e/ou tecnológica na área, demonstrada por histórico de publicações e 
atividades acadêmicas nos últimos 05 anos. 
11.2.1.6 Viabilidade de execução da proposta. 
11.2.1.7 Resultados e impactos esperados com a implantação/consolidação do NAI.  
 
11.2.2 A Câmara Específica de Avaliação e Assessoramento  será instituída pela 
FAPESB para fins de análise de mérito e classificação das propostas do Edital 
17/2014 – Apoio às Assessorias Internacionais. 
11.2.2.1 Para composição da referida Câmara serão convidados pela Fundação, 
pesquisadores seniores, doutores com experiência comprovada em gestão de 
projetos de cooperação internacional. 
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 11.2.2.2 Pesquisadores e/ou técnicos participantes da equipe de trabalho do Núcleo 
de Assessoria Internacional ou de alguma proposta submetida não poderão fazer 
parte do processo de análise e seleção das propostas. 
11.2.2.3 As propostas encaminhadas em resposta ao Edital 17/2014 deverão receber 
pareceres elaborados a partir de critérios validados pela Fundação. Esses critérios 
são passiveis de pontuação. 
11.2.2.3 As propostas que obtiverem menos de 70% (setenta por cento) no total da 
pontuação não serão classificadas. As que obtiverem pontuação igual ou superior a 
70% (setenta por cento) serão classificadas e ranqueadas. 
11.2.2.4 Caberá à Câmara fazer a recomendação de apoio e estabelecer a 
priorização das propostas que poderão ser aprovadas até o limite de orçamento do 
presente Edital. 
 
11.3 Etapa III – Homologação do resultado pela Dire toria Executiva da FAPESB 
 
11.3.1 A etapa final dos procedimentos de avaliação consistirá no encaminhamento 
das propostas recomendadas pela Câmara Especial para análise pela Diretoria 
Científica e posteriormente pela Diretoria Executiva, que honrará a decisão da 
Câmara, desde que observados os aspectos legais decorrentes deste Edital e os 
limites orçamentário-financeiros da Fundação. 
11.3.2 As propostas aprovadas sofrerão uma análise de orçamento, a partir das 
recomendações da Câmara de Avaliação, além da consideração dos preços médios 
dos itens praticados no mercado. 
11.3.3 Após análise final das propostas pela Diretoria Executiva da FAPESB, será 
feita uma consulta sobre o status de adimplência dos proponentes e das instituições 
executoras com a Fundação e com o estado da Bahia.  
11.3.4 Apenas serão contratados os projetos em que os proponentes e as instituições 
executoras estejam adimplentes com a FAPESB e com o Estado da Bahia.  
11.4 Serão aprovadas as propostas com maior pontuação, respeitado o limite 
orçamentário-financeiro de atendimento da Fundação para este Edital. 
 
12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
 
12.1 O resultado do julgamento das propostas será divulgado no Portal da FAPESB 
(www.fapesb.ba.gov.br), na data prevista no Cronograma apresentado neste Edital, 
cabendo aos Proponentes a inteira responsabilidade de informar-se dos mesmos. 
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12.2 Serão divulgados os nomes dos proponentes e das universidades e centros de 
pesquisa cujas propostas foram aprovadas; para as demais, inclusive aquelas que 
foram desenquadradas, serão divulgados apenas os Números dos Pedidos. 
 

12.3 Serão divulgados os valores aprovados para cada proposta contemplada. 
 

12.4 As propostas não beneficiadas serão descartadas e não poderão ser resgatadas 
 

12.5 Os contemplados neste Edital deverão encaminhar à FAPESB, para o e-mail 
(coop.inter@fapesb.ba.gov.br), sua aquiescência ao valor aprovado e o seu 
compromisso com a realização do projeto, em até 72 horas após a divulgação dos 
resultados. 
 

12.6 O Proponente que não encaminhar o e-mail referido no item 12.5, no prazo 
estabelecido, terá como consequência a imediata desclassificação da proposta 
aprovada. 
 

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

13.1 Eventuais recursos administrativos contra a decisão da FAPESB deverão ser 
dirigidos, formalmente, através de oficio devidamente fundamentado, à Diretoria 
Científica da Fundação, interpostos até o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 
a publicação do resultado. 
 

13.2 Serão apenas aceitos recursos administrativos para propostas não 
classificadas . Os resultados desses recursos serão comunicados por escrito aos 
recorrentes. 
 

13.3 Não serão aceitos recursos administrativos para as propostas desenquadradas . 
 

13.4 Não serão aceitos recursos administrativos no caso de propostas classificadas 
e não beneficiadas  devido ao limite orçamentário do Edital.  
 

13.5 Recursos administrativos interpostos fora do prazo estabelecido no item 13.1  
não serão aceitos. 
 

13.6 Os recursos administrativos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via 
original, elaborado conforme estrutura a seguir:  
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EDITAL FAPESB 17/2014 - Apoio às Assessorias Internacionais 
Nome do Proponente 
Número do Pedido 
Fundamentação e argumentação lógica 
Data e assinatura 

 
13.7 Os recursos deverão ser entregues à Central de Atendimento ao Público – CAP, 
na sede da FAPESB, à Rua Aristides Novis, Colina de São Lázaro, número 203, 
Federação, CEP: 40.210-720, Salvador – Bahia, no horário de 8:30 às 17:30 horas. 
 
13.8 Os recursos poderão ser enviados, ainda, por meio dos Correios, mediante 
registro postal ou equivalente, para o mesmo endereço posto no item 13.7  deste 
Edital. 
 
13.9 Para os recursos protocolados na FAPESB será considerada a data do 
protocolo. 
 
13.10 No caso de recursos encaminhados por meio dos Correios será considerada a 
data da postagem. 
 
13.11 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (FAX), internet, 
telegrama, ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 
 
14. DA CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
14.1 A contratação dos projetos aprovados neste Edital dar-se-á, de acordo com a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Fundação, através da assinatura de 
instrumentos legais denominados Convênios,  firmados entre as universidades e 
centros de pesquisa e a FAPESB, com a inclusão de uma instituição interveniente, 
quando for necessário.  
 
14.2 A assinatura do Convênio não poderá exceder a 60 (sessenta) dias,  contados a 
partir da data de divulgação do resultado, perdendo o direito de contratação as 
instituições que não cumprirem este prazo. 
 
14.3 A liberação dos recursos dar-se-á em 02 (duas) parcelas anuais , obedecendo 
ao Cronograma de Desembolso (Anexo I do Formulário online) e ao Plano de 
Aplicação aprovados pela FAPESB, que fazem parte integrante do Convênio, como 
se transcritos estivessem. 
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14.4 A primeira parcela será repassada após a assinatura do Convênio pela 
instituição beneficiada e pela FAPESB e posteriormente à publicação do extrato do 
referido instrumento legal no Diário Oficial do Estado da Bahia. 
  
14.5 O valor da primeira parcela não poderá exceder a 60% (sessenta por cento)  
dos recursos aprovados para o projeto. 
 
14.6 A FAPESB não concederá suplementação de recursos para fazer frente a 
despesas adicionais, ficando entendido que qualquer acréscimo de gastos no projeto 
será de responsabilidade da instituição beneficiada. 
 
14.7 Os projetos contratados poderão ter prazo de execução de até 24 (vinte e 
quatro) meses.  
 
14.8 Em casos excepcionais , o prazo de execução do projeto poderá ser prorrogado, 
mediante solicitação de Termo Aditivo , desde que devidamente justificado e dentro 
das normas estabelecidas pela FAPESB. 
 
14.9 A solicitação de Termo Aditivo de Prazo deverá ser encaminhada à FAPESB com 
antecedência de 60 (sessenta ) dias do final da vigência do Convênio. 
 
14.10 Caso seja necessário novo pedido de Aditivo de Prazo, por período superior ao 
já solicitado, caberá a Diretoria Executiva da FAPESB a análise do pleito para 
posterior deliberação. 
 
14.11 A instituição beneficiada será permitida 01(uma) única solicitação de 
remanejamento de recursos a cada 06 (seis) meses. 
 
14.12 A instituição beneficiada será permitida 01(uma) única solicitação de utilização 
de saldo oriundo de aplicação financeira a cada 06 (seis) meses. 
 
14.13 Quaisquer publicações que resultem do apoio concedido pela FAPESB 
deverão mencioná-la. Em casos de impressos, livros e folheterias, as logomarcas da 
Fundação deverão também estar presentes. 
 
14.14 As instituições beneficiadas neste Edital deverão se submeter às normas de 
Prestação de Contas da FAPESB, disponíveis no Manual do Pesquisador Outorgado 
(www.fapesb.ba.gov.br). 
 
14.15 A instituição beneficiada ficará obrigada a apresentar prestação de contas 
técnica à FAPESB, através da entrega de relatório técnico parcial, no 12o mês  de 
execução do projeto. 
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14.16 A instituição beneficiada ficará obrigada a apresentar prestação de contas 
financeira  à FAPESB, através da entrega de relatório financeiro parcial, relativo à 
primeira parcela dos recursos recebidos. 
 

14.17 O Relatório Financeiro Parcial deverá ser apresentado à FAPESB após a 
execução de mais de 70%  (setenta por cento) dos recursos liberados na primeira 
parcela, ou, obrigatoriamente, 18 (dezoito) meses  após o recebimento dos referidos 
recursos. 
 

14.18 Caso a instituição beneficiada não apresente a prestação de contas financeira 
parcial no prazo estabelecido no item 14.17,  perderá direito ao benefício . 
 

14.19 O recebimento da segunda parcela dos recursos ficará condicionado à 
aprovação, pela FAPESB , das prestações de contas técnica e financeira  
referentes à primeira parcela recebida. 
 

14.20 A instituição beneficiada ficará obrigada a apresentar à FAPESB a prestação 
de contas final , incluindo relatórios técnico e financeiro , no prazo máximo de até 
30 (trinta) dias após a data de vigência do Convênio. 
 

14.21 Caso a instituição beneficiada não entregue os relatórios referidos nos itens 
14.15, 14.16 e 14.20 nos prazos estabelecidos, tornar-se-á inadimplente junto à 
FAPESB, ficando impedido de receber recursos e de firmar qualquer instrumento 
legal com a Fundação enquanto não regularizar a pendência. 
 

14.22 A instituição beneficiada ficará obrigada a prestar esclarecimentos adicionais 
relativos ao desenvolvimento do projeto, sempre que solicitado pela FAPESB.  
 
14.23 As instituições beneficiadas, através dos Assessores Internacionais, ficarão 
obrigadas a participar dos Seminários de Avaliação e Acompanhamento  
realizados pela Fundação, referentes à execução dos projetos contratados neste 
Edital, em datas a serem definidas pela Diretoria Científica, nos quais serão 
apresentados os resultados parciais e finais alcançados. 
 
14.24 Na ocasião da realização dos Seminários os coordenadores dos projetos 
(Assessores Internacionais das instituições beneficiadas) deverão preencher e 
encaminhar à Fundação formulário de avaliação e acompanhamento específicos, 
visando à uniformização das apresentações no evento. 
 
14.25 A FAPESB realizará visitas técnicas aos projetos aprovados, sempre que julgar 
necessário. 
 
14.26 A Diretoria Científica da FAPESB reserva-se ao direito de solicitar da instituição 
beneficiada, através do coordenador do projeto (Assessor Internacional), ajustes no 
Plano de Aplicação dos recursos e no Cronograma de Desembolso que constam na 
proposta submetida, quando julgar necessário. Nestes casos, a aprovação final ficará 
condicionada à realização dos ajustes solicitados, no prazo determinado pela 
Fundação. 
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14.27 As instituições beneficiadas deverão encaminhar à FAPESB, em prazo 
estipulado no Cronograma deste Edital, a documentação complementar abaixo 
descrita, no momento da divulgação do resultado: 
14.27.1 Certidão SICON – Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e 
Contratos, referente à instituição beneficiada. 
14.27.2 Certidão SICON – Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e 
Contratos, referente à instituição interveniente, caso se aplique. 
14.27.3 Declaração da instituição beneficiada informando que não está em situação 
de mora ou inadimplência junto à Administração Pública Estadual, relativa a outros 
recursos anteriormente transferidos. 
14.27.4 Declaração da instituição interveniente (caso se aplique) informando que não 
está em situação de mora ou inadimplência junto à Administração Pública Estadual, 
relativa a outros recursos anteriormente transferidos. 
14.27.5 Prova de regularidade da instituição beneficiada e da instituição interveniente 
(caso se aplique) com as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal). 
14.27.6 Prova de regularidade da instituição beneficiada e da instituição interveniente 
(caso se aplique) com a Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos/CND. 
14.27.7 Prova de regularidade da instituição beneficiada e da instituição interveniente 
(caso se aplique) com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS. 
14.27.8 Cópia da Carteira de Identidade do coordenador do projeto (Assessor 
Internacional da instituição beneficiada). 
14.27.9 Cópia do CPF do coordenador do projeto. 
14.27.10 Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal da instituição 
beneficiada e da instituição interveniente, caso se aplique. 
14.27.11 Cópia do CPF do Representante Legal da instituição beneficiada e da 
instituição interveniente, caso se aplique. 
14.27.12 Cópia do Certificado ou Comprovante do Registro de Entidade de Fins 
Filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
(apenas para os casos de instituições filantrópicas). 
14.27.13 Cópia do Estatuto da instituição beneficiada e da instituição interveniente, 
caso se aplique; 
14.27.14 Cópia das Demonstrações Contábeis do último exercício da instituição 
beneficiada e da instituição interveniente, caso se aplique. 
14.27.15 Cópia de Certificado de Utilidade Pública Estadual - lei específica (para o 
caso de entidade de utilidade pública). 
14.27.16 Ofício assinado pelo Representante Legal da Instituição beneficiada (ou 
quem por ele for delegado), declarando o comprometimento formal com a execução 
do projeto e com as contrapartidas oferecidas. 
Em caso de delegação deverá ser encaminhado documen to comprobatório.  
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14.27.17 Comprovante de vínculo empregatício do coordenador do projeto com a 
instituição beneficiada. 
Para a comprovação do vínculo empregatício o coorde nador do projeto poderá encaminhar uma 

declaração do setor de recursos humanos da institui ção beneficiada ou uma cópia recente da folha de 

rosto do seu contracheque. 

14.27.18 Extrato zerado de conta bancária aberta no Banco do Brasil, 
especificamente para o repasse dos recursos relativos ao Convênio firmado entre a 
FAPESB e a instituição beneficiada, constando os números da agência e conta 
corrente, com os respectivos dígitos verificadores. 
14.27.19 No caso da instituição beneficiada ser uma das 04 (quatro) universidades  
estaduais  (UEFS, UNEB, UESB e UESC) não haverá necessidade de abertura de 
conta bancária, uma vez que os recursos serão repassados por meio de 
descentralização de crédito . 
14.27.20 No caso do Convênio não incluir a instituição interveniente, a documentação 
solicitada só deverá ser apresentada pela instituição beneficiada. 
 
14.28 A não apresentação de todos os documentos solicitados no prazo estabelecido 
neste Edital, implicará na desclassificação da proposta. 
 
14.29 A instituição beneficiada poderá solicitar, caso considere necessário, a inclusão 
de uma instituição interveniente como partícipe do Convênio com a FAPESB.  
Entende-se por instituição interveniente aquela que  se responsabilizará pela administração financeira dos 

recursos conveniados. 

14.29.1 Não será permitido o pagamento de taxa administrativa para a instituição 
interveniente com recursos oriundos da FAPESB. 
14.29.2 A instituição interveniente deverá estar adimplente com a FAPESB e com o 
Estado da Bahia. 
14.29.3 A instituição interveniente deverá apresentar toda a documentação solicitada 
no item 14.27 deste Edital. 
14.29.2 A instituição interveniente deverá responsabilizar-se pela execução financeira 
do projeto, encaminhando as prestações de contas parcial e final, nos termos da Lei e 
de acordo com o estabelecido nos itens 14.16, 14.17 e 14.20 deste Edital. 
 
15. ORIENTAÇÕES SOBRE OS RECURSOS SOLICITADOS 
 
15.1 Os bens e equipamentos adquiridos com recursos do presente Edital serão 
cedidos às instituições beneficiadas em Regime de Cessão de Uso, durante o 
período de vigência do Convênio. 
 
 
 



 

 18 

 
15.2 Caberá à Diretoria Executiva da FAPESB decidir sobre a possibilidade de 
doação dos bens às instituições beneficiadas após o término da vigência do 
Convênio. 
 
15.3 Caso a FAPESB decida pela devolução dos bens adquiridos após o término da 
vigência do Convênio, caberá à Fundação definir local e data para entrega. 
 
16. CRONOGRAMA 
 

Atividades Datas-limite  

Lançamento do Edital. 17/06/2014 

Preenchimento do formulário online (até 17:30h). 31/07/2014 

Postagem das propostas. 01/08/2014 

Divulgação do resultado do Edital. 22/08/2014 

Encaminhamento de e-mail de aquiescência por parte do 
pesquisador. 

27/08/2014 

Recebimento de recursos administrativos. 29/08/2014 

Ajustes de Orçamento e recebimento da documentação 
complementar. 

29/08/2014 

Assinatura dos Convênios, às 14:30 h, na FAPESB.  15/09/2014 

 
Datas podem ser alteradas pela FAPESB sem informação prévia. 

 
17. CLÁUSULA DE RESERVA 
 
17.1 A Diretoria Executiva da FAPESB reserva-se o direito de resolver os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
 
17.2 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, todo ou em 
parte, seja por decisão unilateral da FAPESB, seja por motivo de interesse público ou 
exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 
qualquer natureza. 
 
18 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
18.1 Esclarecimentos sobre o Edital FAPESB 17/2014 – Apoio às Assessorias 
Internacionais poderão ser obtidos através do e-mail: coop.inter@fapesb.ba.gov.br.  
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18.2 O acompanhamento de todas as publicações referentes ao Edital FAPESB 
17/2014 – Apoio às Assessorias Internacionais será de responsabilidade exclusiva 
do proponente. 
 
18.3 Todos os atos relativos ao Edital, convocações, avisos e resultados serão 
divulgados no Portal da FAPESB. 
 
18.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, ou até a data da publicação do resultado final, circunstância que será 
mencionada em aviso ou errata a ser publicada no Diário Oficial do Estado da 
Bahia e disponibilizada no Portal da FAPESB. 
 
Salvador, 09 de Junho de 2014 
 
 
Roberto Paulo Machado Lopes 
Diretor Geral da FAPESB 


