
 
 

EDITAL FAPESB – 021/2014 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA NA 

EMPRESA/BAHIA INOVAÇÃO 
MODALIDADE APOIO À INOVAÇÃO EM COMÉRCIO E SERVIÇO 

 
ERRATA 01 

 
A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB e a Secretaria de Ciência Tecnologia e 
Inovação – SECTI, no uso de suas atribuições tornam pública aos interessados, a retificação do Edital em 
epígrafe: 
 
1. Alterar no item 1. OBJETIVO a seguinte redação: 
Onde se lê:  
a) ... o desenvolvimento de inovações em produtos... 
 
Leia-se:  
b) ... a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de inovações em produtos... 
 
2. Alterar no item 4. QUEM PODE PARTICIPAR – ELEGIB ILIDADE, na Linha 2: 
Onde se lê:  
a) na alínea b) ...contratos vigentes com a FAPESB... 
 
Leia-se:  
a) na aliena b) ..instrumentos legais com a FAPESB... 
 
3. Alterar no item 5.2 Contrapartidas na Linha 2: 
Onde se lê:  
a) 10% (cinco por cento); 
 
Leia-se:  
a) 10% (dez por cento)  
 
4. Alterar no item 6.2 Etapa 2: 
Onde se lê:  
a) Cópia impressa e encadernada do Formulário on-line do Edital de Apoio à Inovação em Comércio e Serviços 
- Projeto de Inovação. Esta via deve estar com assinatura (autenticada) pelo: 

• Coordenador do projeto (Linha 1 e na Linha 2); 
• Representante Legal da ICT Proponente do projeto (Linha 2); 
• Representante Legal das empresas parceiras da ICT no projeto (Linha 2); 

 
� Cópia do cartão de CNPJ da empresa proponente ou da ICT proponente; 

 
 
Leia-se:  
Cópia impressa e encadernada do Formulário on-line do Edital de Apoio à Inovação em Comércio e Serviços - 
Projeto de Inovação. Esta via deve estar com assinatura pelo: 

• Coordenador do projeto (Linha 1, com assinatura autenticada); 
• Coordenador do projeto (Linha 2); 
• Representante Legal da ICT Proponente do projeto (Linha 2); 
• Representante Legal de cada empresa parceira da ICT no projeto (Linha 2, assinatura autenticada); 

 
� Cópia do cartão de CNPJ da empresa proponente (para empresas de micro e pequeno porte) ou da ICT 

proponente; 
 
Incluir:  
a) Cópia do Certificado de Microempreendedor Individual - da empresa proponente ou como empresa(s) 
parceira(s); 
 
 
 



 
 
 
5. Alterar o item 8 do Edital que passa a ter a seg uinte redação: 

Eventos do Edital Hora / Data-limite  

Abertura do Edital 18h00 do dia 07/11/2014 
Disponibilização do formulário on line até o dia 25/11/2014 
Data final para preenchimento do cadastro e formulário on line - etapa 1   até às 17h00 do dia 29/05/2015* 
Data máxima para postagem da proposta via Postal (S EDEX DA 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS) – etap a 2 até às 18h00 do dia 03/06/2015* 

Divulgação do Resultado Preliminar até às 18h00 do dia 04/09/2015* 
Prazo para apresentação de recurso administrativo à FAPESB  até às 18h00 do dia 11/09/2015* 
Divulgação do resultado dos recursos administrativos apresentados até às 18h00 do dia 02/10/2015* 
Divulgação do Resultado Final até às 18h00 do dia 09/10/2015* 
Data provável da contratação das propostas contempladas/aprovadas a partir do dia 30/10/2015* 

Data limite para resgate das propostas não contempladas e das Notas 
Técnicas  

até às 18h00 do dia 30/09/2015 

(*) Datas que podem ser alteradas pela FAPESB, independente de aviso prévio. Quaisquer modificações serão comunicadas através de 
endereço eletrônico ou informe divulgado no Portal da FAPESB. 
Atenção: Após as 17h00, do dia 29/05/2015 não será possível fazer alterações no formulário on-line no site da FAPESB em função do sistema 
ser desativado. 
 
6. Inserir no GLOSSÀRIO: 
 
Inovação em processo : é a implementação através de pesquisa e desenvolvimento de um processo de 
produção ou de um método de distribuição novos ou significativamente melhorados, ou de uma atividade de 
apoio aos seus bens ou serviços também nova ou significativamente melhorada. 
 
Inovação em produto : é a introdução através de pesquisa e desenvolvimento no mercado de um bem ou 
serviço novo ou significativamente melhorado relativamente às suas capacidades iniciais, tais como a melhoria 
no software ou na interface com o utilizador, novos componentes ou subsistemas. 
 
Inovação organizacional : a implementação através de pesquisa e desenvolvimento de um novo método 
organizacional nas práticas de negócio da empresa (incluindo a gestão do conhecimento), na organização do 
trabalho ou nas relações externas, que não foi utilizado anteriormente pela empresa. Deverá ser o resultado de 
decisões estratégicas da gestão da empresa. 
 
7. Alterar no item A3. Micro Empreendedor Individua l no Anexo 4: 
Excluir a documentação de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e alterar para os seguintes 
documentos: 
1. Cópia da Declaração Anual do SIMEI relativo ao ano de 2014; 
2. Apresentar documentação que demonstre estar em dia com os pagamentos do DAS (Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional); 
3. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Caso a certidão seja positiva com efeitos de 
negativa, informar o valor do débito e justificativa;  
4. Certidão Negativa da Receita/Dívida Ativa do Estado. Caso a certidão seja positiva com efeitos de negativa, 
informar o valor do débito e justificativa; 
5. Certidão Negativa da Receita/Dívida Ativa do Município de origem da empresa proponente. Caso a certidão 
seja positiva com efeitos de negativa, informar o valor do débito e justificativa. 
6. Certidão do(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Ações Cíveis, Fiscais e Falimentares, emitida pela Justiça 
Estadual da Comarca da Proponente; 
7. Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, emitida pela Justiça Federal da Seção 
Judiciária da sede da Proponente; 
8. Certidão emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Feitos da Justiça Trabalhista da Seção Judiciária da 
sede da Proponente; 
9. Certidão do(s) Cartório(s) de Protestos da Comarca da sede da Proponente; 
10. Estar em dia com o Sistema de Informações Gerenciais de Convênio e Contratos – Certidão SICON; 
11. Envio de Declaração de Responsabilidade Ambiental conforme modelo 1.3 do Anexo 1; 
12. Envio de Declaração de Não Necessidade de Autorizações Especiais conforme modelo 1.4 do Anexo 1. 
 
8. Inserir no Anexo 4 o item A4. Instituição Cientí fica e/ou Tecnológica – ICT 
1. Cópia de Identidade do Representante Máximo da Instituição proponente; 
2. Cópia de CPF do Representante Máximo da Instituição proponente; 



3. Comprovação de que as pessoas que assinarão o instrumento legal detém competência para este fim 
específico; 
4. Declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto à Administração 
Pública Estadual, relativa a outros recursos anteriormente transferidos; 
5. Prova de regularidade com as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal); 
6. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos/CND; 
7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade de Situação/CRS; 
8. Cópia das Demonstrações Contábeis do último exercício. 
9. Estar em dia com o Sistema de Informações Gerenciais de Convênio e Contratos – Certidão SICON; 
10. Encaminhar cópia da Declaração Anual do SIMEI relativo ao ano de 2014 de todas as empresas parceiras; 
11. Encaminhar cópia que demonstre que as empresas parceiras estão em dia com os pagamentos do DAS 
(Documento de Arrecadação do Simples Nacional); 
12. Envio de Declaração de Responsabilidade Ambiental conforme modelo 1.3 do Anexo 1; 
13. Envio de Declaração de Não Necessidade de Autorizações Especiais conforme modelo 1.4 do Anexo 1. 
 

 
Salvador,         de                                  de 2015. 

 
 
 

Roberto Paulo Machado Lopes 
Diretor Geral 


