EDITAL FAPESB No 04/2015
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, no uso das suas
atribuições, torna público o presente Edital e convoca pesquisadores vinculados a
instituições de ensino superior e/ou de pesquisa, públicas ou particulares sem fins
lucrativos, localizadas no Estado da Bahia, a apresentarem propostas para o apoio a
projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica, nos termos aqui estabelecidos.
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 9.266/04, demais dispositivos legais e
regulamentares vigentes e ainda, em conformidade com as orientações postas no Manual
do Pesquisador Outorgado, disponível no Portal da FAPESB (http://www.fapesb.ba.gov.br).
1. Orientações Gerais
1. Objetivo
O presente Edital tem por objetivo estimular atividades de cooperação internacional,
através do apoio financeiro para a implementação de projetos de pesquisa a serem
desenvolvidos por pesquisadores doutores, vinculados a instituições de ensino superior
e/ou de pesquisa, localizadas na Bahia, em parceria com pesquisadores estrangeiros,
vinculados a instituições cientificas e/ou tecnológicas sediadas no exterior.
Poderão ser encaminhadas propostas em todas as áreas do conhecimento, em especial
naquelas consideradas prioritárias pelo Programa Ciência sem Fronteiras –CsF (*).
Espera-se que os resultados decorrentes dos projetos apoiados neste Edital impactem na
qualidade da pós-graduação stricto sensu no estado e na formação de recursos humanos
qualificados nas instituições baianas, através da ampliação do número de doutores, pósdoutores e pesquisadores visitantes, do aumento do número de Cursos/Programas de
Pós-Graduação e da promoção das ações institucionais de cooperação internacional.
2. Elegibilidade e condições de participação
2.1 As propostas deverão ser apresentadas por pesquisadores doutores, vinculados a
instituições de ensino superior e/ou de pesquisa (IES/ICTs), públicas ou particulares sem
fins lucrativos, localizadas no estado da Bahia e encaminhadas à FAPESB conforme
Cronograma apresentado neste Edital.
(*) Áreas do CsF - https://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/areas-contempladas
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2.1.1 O pesquisador responsável pela apresentação da proposta, neste instrumento
denominado proponente, deverá ter e comprovar vínculo empregatício com uma
IES/ICT localizada no estado da Bahia, onde será desenvolvido o projeto, denominada de
instituição executora.
2.1.1.1 A comprovação deverá ser feita através da apresentação de uma declaração do
setor de recursos humanos da instituição de vínculo do proponente ou da cópia da folha
de rosto do seu contracheque recente.
2.2 O proponente deverá ter cadastro online atualizado na FAPESB.
2.3 A instituição de vínculo do proponente deverá garantir condições adequadas de
espaço físico, infraestrutura e pessoal de apoio técnico e administrativo para o pleno
desenvolvimento do projeto, através de declaração do seu representante legal, ou quem
por ele delegado.
2.3.1 Em caso de delegação deverá ser encaminhado documento comprobatório.
2.4 Todas as propostas deverão apresentar documento que comprove a formalização
da parceria entre os pesquisadores vinculados às instituições localizadas no estado da
Bahia e os pesquisadores vinculados às instituições localizadas no exterior.
2.5 A instituição de vínculo do pesquisador estrangeiro parceiro deverá garantir condições
adequadas de espaço físico, infraestrutura e pessoal de apoio técnico e administrativo
para o pleno desenvolvimento do projeto, através de declaração do seu representante
legal.
2.6 A aprovação final das propostas dependerá da situação de adimplência dos
proponentes junto à FAPESB e ao Estado da Bahia.
3. Apresentação das Propostas
3.1 O proponente deverá preencher o Formulário online de solicitação de apoio ao projeto
de pesquisa para o Edital No 04/2015, disponibilizado no Portal da FAPESB
(www.fapesb.ba.gov.br) e, quando finalizado, deverá concluí-lo e não apenas gravá-lo, o
que gerará o Número do Pedido no Sistema FAPESB.
3.2 Apenas serão avaliadas as propostas que tiverem sido concluídas no Sistema
FAPESB antes da sua submissão.
3.3 Serão descartadas as propostas apresentadas à FAPESB em Relatório de
Conferência, que correspondem àquelas não concluídas no Sistema FAPESB.
3.4 O Formulário online do Edital No 04/2015, depois de concluído, deverá ser assinado
pelo proponente.
3.5 As propostas deverão ser apresentadas na forma de projeto de pesquisa, contendo as
seguintes informações, de modo a permitir sua adequada avaliação:
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3.5.1 Dados de identificação do proponente;
3.5.2 Dados de identificação da instituição executora do projeto;
3.5.3 Dados de identificação da instituição estrangeira parceira;
3.5.4 Dados sobre o projeto:
3.5.4.1 Identificação da proposta;
3.5.4.2 Relevância do tema;
3.5.4.3 Estado da Arte;
3.5.4.4 Plano de Trabalho;
3.5.4.5 Justificativa para o estabelecimento da cooperação internacional;
3.5.4.6 Objetivos: geral e específicos;
3.5.4.7 Metodologia;
3.5.4.8 Informações sobre as equipes brasileira(s) e estrangeira(s) envolvidas;
3.5.4.9 Interação e qualificação das parcerias;
3.5.4.10 Infraestrutura disponível para a realização do projeto conjunto;
3.5.4.11 Outras fontes de financiamento;
3.5.4.12 Resultados esperados;
3.5.4.13 Plano de Aplicação (orçamento justificado);

Para o preenchimento do Formulário online específico para o Edital No 04/2015 – Cooperação Internacional, não
é necessário especificar marca e modelos dos itens solicitados.

3.5.4.14 Cronograma de Atividades (Cronograma Físico);
3.5.4.15 Cronograma de Desembolso (Anexo I do Formulário online);
3.5.4.16 Indicadores de Avaliação e Acompanhamento e Produtos esperados;
3.5.4.17 Informações complementares;
3.5.4.18 Campo para assinatura do proponente.
3.6 Encaminhamento das propostas.
3.6.1 Os proponentes deverão encaminhar à Fundação o projeto completo através do
Formulário online específico para o Edital No 04/2015 – Cooperação Internacional,
disponibilizado no Portal da FAPESB (www.fapesb.ba.gov.br), bem como toda a
documentação complementar exigida neste instrumento, em 02 (duas) vias, devidamente
encadernadas.
3.6.1.1 Na submissão das propostas ao Edital No 04/2015 – Cooperação Internacional,
os proponentes deverão anexar, em cada uma das vias encadernadas, a seguinte
documentação, na ordem indicada:
Primeira Via
a) Formulário online do Edital No 04/2015 – Cooperação Internacional impresso e
assinado;
b) Cópia atualizada do currículo Lattes do proponente, em versão completa, impressa
diretamente da Plataforma Lattes, com destaque para a produção científica dos últimos 05
(cinco) anos;
c) Cópia atualizada do currículo Lattes dos membros da equipe executora com titulação de
mestrado e doutorado, em versão resumida, impressa diretamente da Plataforma Lattes,
com destaque para a produção científica dos últimos 05 (cinco) anos;
d) Comprovante de vínculo empregatício do proponente com a instituição executora;
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e) Documento comprobatório do estabelecimento da parceria;
A parceria entre as instituições brasileiras e estrangeiras poderá ser estabelecida
através de Termo de Compromisso, Acordo de Cooperação ou outro tipo de
formalização similar, na qual fiquem estabelecidos os compromissos assumidos por
cada uma das partes.
f) Declaração do representante legal da instituição de vínculo do proponente garantindo as
condições adequadas de espaço físico, infraestrutura e pessoal de apoio técnico e
administrativo para o pleno desenvolvimento do projeto;
g) Declaração do representante legal da instituição de vínculo do pesquisador estrangeiro
parceiro garantindo as condições adequadas de espaço físico, infraestrutura e pessoal de
apoio técnico e administrativo para o pleno desenvolvimento do projeto;
h) Currículos dos integrantes da equipe estrangeira em inglês.
i) Documento comprobatório da submissão do Projeto ao Conselho de Ética para as
pesquisa que envolvam seres humanos (Resolução 196/96, CONEP/CNS/MS);
Segunda Via
a) Formulário online do Edital No 04/2015 – Cooperação Internacional impresso e
assinado;
b) Cópia atualizada do currículo Lattes do proponente, em versão completa, impressa
diretamente da Plataforma Lattes, com destaque para a produção científica dos últimos 05
(cinco) anos;
c) Cópia atualizada do currículo Lattes dos membros da equipe executora com titulação de
mestrado e doutorado, em versão resumida, impressa diretamente da Plataforma Lattes,
com destaque para a produção científica dos últimos 05 (cinco) anos;
d) Currículos dos integrantes da equipe estrangeira em inglês.
Todas as documentações relacionadas à instituição parceira/estrangeira deverão ser
traduzidas para a língua portuguesa.
3.7 Os membros da equipe executora deverão preencher e/ou atualizar seus currículos no
CNPq (Plataforma Lattes) e na FAPESB (Cadastro online).
3.8 As propostas deverão ser encaminhadas à Fundação, no prazo estabelecido no
Cronograma de que trata o presente Edital, conforme as orientações abaixo:
3.8.1 As propostas, devidamente assinadas, contendo toda a documentação solicitada e
encadernadas, deverão ser colocadas em envelope lacrado e identificado de acordo com
o modelo:
o

Edital FAPESB N 04/2015 – Cooperação Internacional
Número do Pedido (indicado no cabeçalho do Formulário online)
Nome do Proponente
Instituição de vínculo do Proponente

3.12.2 O encaminhamento das propostas dar-se-á exclusivamente por meio dos Correios,
via sedex.
3.12.3 Não será aceita entrega da proposta diretamente à FAPESB em nenhuma hipótese.
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Endereço para remessa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
Programa de Cooperação Internacional – COOPINTER - Edital 04/2015
o
Rua Aristides Novis, N 203, Colina de São Lázaro – Federação
Salvador – Bahia - 40.210.720

3.12.4 Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, ela não será aceita
pelo Sistema FAPESB. Por este motivo e, no cumprimento do disposto no caput do Art. 41,
da Lei No 8.666, de 21 de junho de 1993, não haverá possibilidade de a proposta ser
acolhida, examinada e julgada.
3.12.5 Não será possível a alteração e/ou a complementação da documentação após a
submissão do Pedido, ainda que dentro do prazo para o encaminhamento de propostas,
em nenhuma hipótese.
4. Dados Financeiros e Orçamentários
4.1 Serão alocados para este Edital, recursos financeiros não-reembolsáveis, limitados ao
valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), definidos na Programação
Orçamentária e Financeira da FAPESB para os exercícios de 2015 e anos posteriores:
•
•
•
•
•

Unidade Gestora - 28201
Programa 128 – Ciência, Tecnologia e Inovação
Ação 5419 – Formação à Cooperação Nacional e Internacional na Área de Ciência,
Tecnologia e de Inovação
Fonte 100
Despesas correntes

4.2 Cada proposta obedecerá ao limite máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
4.3 Será reservado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cobrir os custos
operacionais para avaliação dos projetos apresentados no presente Edital e para atender
a possíveis recursos administrativos interpostos. Caso este montante não seja totalmente
utilizado poderá ser remanejado para o fomento.
5. Itens a serem apoiados
Serão apoiados apenas itens de despesas correntes, desde que devidamente
justificados pelo proponente e compatíveis com os objetivos do projeto de pesquisa e das
atividades de cooperação internacional.
5.1 Despesas Correntes:
5.1.1 Despesas com passagens aéreas, na classe econômica, para a realização de
missões internacionais.
5.1.2 Despesas com traslado e/ou passagens terrestres para a realização de missões
internacionais.
5.1.3 Despesas com hospedagem e alimentação para pesquisadores durante as missões
internacionais (Conforme tabela constante no Anexo I deste Edital).
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5.1.4 Material de consumo nacional e/ou importado (itens de pouca durabilidade ou de
consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto).
5.1.5 Serviços de terceiros - pessoa jurídica:
5.1.5.1 Despesas com Seguro Viagem (obrigatório para os brasileiros em missão no
exterior).
5.2 Todas as despesas realizadas com recursos da Fundação deverão estar de acordo
com o Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB.
5.3 Será permitida até 03 (três) viagens para missões internacionais por ano, para o país
de origem da instituição parceira.
5.4 Cada missão não poderá exceder o período de 15 (quinze) dias.
5.5 As missões deverão ser destinadas, exclusivamente, para ações vinculadas ao
desenvolvimento do projeto de pesquisa.
6. Itens não apoiados
6.1 Despesas de Capital.
6.2 Taxas de administração, gerência ou similar.
6.3 Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária.
6.4 Pagamentos contábeis e administrativos, incluindo despesas com contratação de
pessoal da própria instituição solicitante ou parceira.
6.5 Prestações de serviços por quaisquer servidores públicos ativos.
6.6 Publicidade.
6.6 Passagens e outras despesas para participação em congressos, eventos e seminários,
mesmo se atrelada à divulgação de resultados provenientes do desenvolvimento do
projeto.
6.7 Aquisição de veículos.
6.8 Pagamento de bolsa de qualquer natureza.
6.9 Diárias
6.10 Serviços de terceiros – Pessoa Física
6.11 Manutenção e instalação de equipamentos
7. Avaliação e Contratação das propostas
7.1 Enquadramento
7.1.1 Todas as propostas apresentadas passarão por um processo inicial de
enquadramento, realizado pela equipe técnica da Diretoria Científica da FAPESB. Esse
processo tem como objetivo a verificação do atendimento a todos os itens exigidos neste
Edital.
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7.1.2 Implicará no imediato desenquadramento da proposta submetida:
7.1.2.1 Preenchimento incompleto dos campos obrigatórios do Formulário Online.
7.1.2.2 Apresentação da proposta em Formulário Online impresso antes de sua conclusão
no Sistema FAPESB (Formulário de Conferência).
7.1.2.3 Ausência da assinatura do proponente no campo estabelecido no Formulário
Online.
7.1.2.4 Ausência de um ou mais documentos exigidos no item 3.6 do presente Edital na
apresentação da proposta.
7.1.2.5 Ausência de comprovação de vínculo empregatício.
7.1.2.6 IES/ICTs dos proponentes localizadas fora do estado da Bahia.
7.1.2.7 Ausência do documento comprobatório do estabelecimento de parceria formal
entre os pesquisadores brasileiros e os pesquisadores estrangeiros.
7.1.2.8 Currículo do proponente e/ou da equipe executora impressos sem identificação da
Plataforma Lattes.
7.1.2.9 Submissão da proposta sem a devida encadernação e/ou com número de vias
incorreto (inferior a duas).
7.1.2.10 Descumprimento do prazo estabelecido para postagem, de acordo com o
Cronograma definido no presente Edital.
7.1.2.11 Ausência do currículo dos membros da equipe estrangeira.
7.1.2.12 Proposta em desacordo com o estabelecido no objetivo do presente Edital
7.2 Análise de Mérito das propostas
7.2.1 Para a análise de mérito das propostas enquadradas serão escolhidos consultores
Ad Hoc, doutores, expertos nas diversas áreas de conhecimento dos projetos a serem
avaliados, preferencialmente bolsistas de produtividade do CNPq, pertencentes aos
quadros de instituições de ensino superior e/ou de pesquisa, sediadas fora do Estado da
Bahia, que avaliarão as propostas, a partir dos seguintes itens:
a) Mérito da proposta: excelência científica, abrangência e relevância do tema abordado,
objetivos, metodologia, originalidade, potencial de inovação científica e tecnológica,
possibilidade de desenvolvimento de produtos e processos, metas globais a serem
alcançadas e abordagem multi e interdisciplinar.
b) Parcerias: interação, qualificação e complementaridade das mesmas, agregação
institucional, inclusive do setor privado, quando houver; importância estratégica, benefícios
e pertinência da cooperação internacional.
c) Qualificação dos coordenadores e das equipes: experiência em coordenação de
projetos de cooperação internacional no(s) tema(s) proposto(s), competência, titularidade
e co-produção científico-tecnológica, capacidade de formação e capacitação de recursos
humanos.
d) Coerência e adequação entre a capacitação e a experiência da equipe do projeto aos
objetivos, atividades e metas propostos.
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e) Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostos e existência de
fontes adicionais de financiamento.
f) Viabilidade técnica e econômica da proposta em relação ao orçamento proposto.
g) Coerência entre objetivos, metodologia, resultados esperados e cronograma de
execução.
h) Infraestrutura física disponível nas instituições participantes e condições de apoio para
a execução do projeto.
i) Compatibilidade da infraestrutura e da equipe de apoio com a programação do projeto.
j) Resultados gerais esperados: publicações conjuntas, formação de recursos humanos,
impactos socioeconômicos e demais benefícios mútuos que poderão ser gerados pela
cooperação internacional.
k) Potencial de difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos gerados pelo projeto.
l) Adequação da proposta às condições deste Edital.
7.3 Cada proposta deverá receber (03) três pareceres, elaborados a partir de critérios
passíveis de pontuação, definidos pela Diretoria Científica da FAPESB.
7.4 As propostas que obtiverem pontuação igual ou superior a 70% de um total de 100%
serão classificadas.
7.5 As propostas que obtiverem pontuação menor que 70% de um total de 100% não
serão classificadas.
7.6 Após a conclusão do trabalho dos consultores Ad Hoc, os projetos e seus pareceres
serão submetidos a Diretoria Científica da Fapesb e posteriormente encaminhados para
análise e deliberação da Diretoria Geral.
7.7 A Diretoria Geral homologará o resultado, observando os aspectos legais pertinentes,
os limites orçamentário e financeiro previstos.
7.8 O projeto aprovado, independente do seu mérito, não poderá ser contratado, caso o
proponente esteja inadimplente com a FAPESB ou com o Estado da Bahia.
7.9 O prazo limite para regularização da inadimplência será de 30 (trinta) dias a partir da
data de divulgação dos resultados, conforme Cronograma do presente Edital. Caso a
situação de inadimplência não seja resolvida no prazo estabelecido, a proposta será
automaticamente desclassificada.
7.10 É vedado a qualquer consultor Ad Hoc julgar propostas de projetos em que:
a) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente,
consangüíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou
b) esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do
projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros.
8. Divulgação dos Resultados e Contratação
8.1 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 candidatos a inteira responsabilidade de informar-se dos mesmos.
8.2 Serão divulgados os nomes dos pesquisadores contemplados, o número do pedido e
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os respectivos valores concedidos.
8.3 Caso sejam recomendados cortes orçamentários por consultores Ad Hoc, esses não
poderão ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor solicitado. Caso seja
recomendado um corte superior a este percentual, o projeto será automaticamente
excluído da concorrência, não tendo direito a recurso administrativo.
8.4 Serão aprovadas as propostas com maior pontuação, respeitado o limite orçamentáriofinanceiro de atendimento da FAPESB para este Edital.
8.6 Os pesquisadores contemplados deverão entregar à FAPESB a documentação
complementar abaixo relacionada no prazo estipulado no Cronograma apresentado no
presente Edital:
8.6.1 Cópia da Carteira de Identidade.
8.6.2 Cópia do CPF.
8.6.3 Comprovante de residência atualizado.
8.6.4 Comprovante da aprovação do Projeto pelo Conselho de Ética para as pesquisa que
envolvam seres humanos (Resolução 196/96, CONEP/CNS/MS).
8.6.5 Extrato de conta bancária, aberta junto ao Banco do Brasil, especificamente para o
recebimento e movimentação dos recursos oriundos do apoio ao projeto, contendo
números de agência e conta corrente com os respectivos dígitos verificadores.
8.7 A não apresentação de todos os documentos solicitados no prazo estipulado no Edital
implicará na desclassificação automática da proposta.
8.8 As propostas desenquadradas serão descartadas. As propostas não classificadas
serão descartadas após o resultado do julgamento dos recursos administrativos
impetrados.
8.9 A contratação dos projetos aprovados dar-se-á de acordo com a disponibilidade
orçamentário-financeira da Fundação e nos limites estabelecidos neste Edital, através da
assinatura de Termos de Outorga (TO) firmados entre a FAPESB e o proponente, com
anuência do representante legal de sua instituição de vínculo.
Termo de Outorga (TO): instrumento similar ao Convênio, que regula a concessão de
apoio financeiro a pessoa física, através da imposição de direitos e obrigações,
formalizando a contratação do projeto.
Outorgado: pessoa física que firma Termo de Outorga com órgão da administração
pública.
8.10 O Termo de Outorga, devidamente assinado pelo pesquisador contemplado e pelo
representante legal da sua instituição de vínculo, deverá ser encaminhado à FAPESB no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do evento para entrega
dos referidos instrumentos legais aos beneficiados. Após esta data o benefício será
cancelado.
8.11 A liberação dos recursos financeiros 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 Termo de Outorga,
como se transcritos estivessem.
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8.12 A primeira parcela será repassada após assinatura das partes e posteriormente a
publicação do extrato do TO no Diário Oficial do Estado da Bahia.
6.13 O valor da primeira parcela não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) dos
recursos aprovados.
6.14 A segunda parcela só será repassada após a apresentação e aprovação da
Prestação de Contas Parcial (técnica e financeira) dos recursos anteriormente recebidos.
6.15 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 do beneficiado.
8.16 As propostas contratadas poderão ter prazo de execução de até 24 (vinte e quatro)
meses.
8.17 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, constantes no Manual do Pesquisador Outorgado.
8.18 A solicitação de Termo Aditivo de Prazo deverá ser encaminhada à FAPESB com
antecedência de 60 (sessenta) dias do final da vigência do Termo de Outorga.
8.19 Caso seja necessário novo pedido de Aditivo de Prazo, por período superior ao já
solicitado, caberá a Diretoria Geral da FAPESB a análise do pleito para posterior
deliberação.
8.20 Ao Outorgado será permitida 01(uma) única solicitação de remanejamento de
recursos a cada 06 (seis) meses.
8.21 Ao Outorgado será permitida 01(uma) única solicitação de utilização de saldo
oriundo de aplicação financeira a cada 06 (seis) meses.
8.22 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.
8.23 Os beneficiados neste Edital deverão se submeter às normas de Prestação de
Contas da FAPESB, disponíveis no Manual do Pesquisador Outorgado
(www.fapesb.ba.gov.br).
8.24 O Outorgado ficará obrigado a apresentar prestação de contas técnica à FAPESB,
através da entrega de relatório técnico parcial, no 12o mês de execução do projeto.
8.25 O Outorgado ficará obrigado a apresentar prestação de contas financeira à
FAPESB, através da entrega de relatório financeiro parcial, relativo à primeira parcela
dos recursos recebidos, no prazo estabelecido no Cronograma de Desembolso aprovado.
8.26 O recebimento da segunda parcela dos recursos ficará condicionado à apresentação
pelo Outorgado e aprovação, pela FAPESB, das prestações de contas técnica e financeira
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referentes à primeira parcela recebida, conforme cronograma apresentado.
8.27 Caso ocorra saldo de recursos financeiros no final do exercício de 2015, referente à
execução do seu orçamento, a Fundação poderá efetuar, antecipadamente o repasse dos
recursos referentes à segunda parcela aos outorgados, desde que seja encaminhada e
aprovada a prestação de contas da primeira parcela recebida.
8.28 O Outorgado ficará obrigado a apresentar à FAPESB a prestação de contas final,
incluindo relatórios técnico e financeiro, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o
término da vigência do Termo de Outorga.
8.29 Caso o Outorgado não entregue os relatórios referidos nos itens (8.24, 8.25 e 8.28)
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.
8.30 O Outorgado ficará obrigado a prestar esclarecimentos adicionais relativos ao
desenvolvimento do projeto, sempre que solicitado pela FAPESB.
8.31 O Outorgado, a seguir denominado coordenador do projeto, responsabilizar-se-á pela
sua gestão, aplicação dos recursos e prestações de contas técnica e financeira à
FAPESB.
8.32 O Coordenador do projeto assumirá o compromisso de manter, durante toda a sua
execução, as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito
cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais junto aos
registros competentes.
8.33 O Outorgado ficará obrigado 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.
8.34 Na ocasião da realização dos Seminários os coordenadores dos projetos deverão
preencher e encaminhar à Fundação formulário de avaliação e acompanhamento
específicos, visando à uniformização das apresentações no evento.
8.35 Não será possível substituição de coordenador, em nenhuma hipótese. O seu
impedimento na execução do projeto implicará na rescisão do Termo de Outorga.
8.36 Em caso de mudança da instituição de vínculo do coordenador, a transferência, ou
não, do projeto para a nova instituição ficará condicionada à análise e aprovação do pleito
pela Diretoria Científica da FAPESB.
8.37 O item 8.36 refere-se exclusivamente às instituições localizadas no Estado da Bahia.
9. Recursos Administrativos
9.1 Caso o proponente deseje contestar o resultado do julgamento da sua proposta,
deverá solicitar à FAPESB, através do e-mail (coopinter2015@fapesb.ba.gov.br), no prazo
de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da divulgação do resultado, os pareceres
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relativos ao seu projeto, para que possa fundamentar seu pedido de recurso.
9.2 A solicitação de recurso administrativo deverá ser encaminhada à Diretoria Científica
FAPESB, através de ofício, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento
dos pareceres.
9.3 A Diretoria Científica da FAPESB, após exame do recurso administrativo, encaminhará
o seu parecer para deliberação da Diretoria Geral da FAPESB.
9.4 O prazo só se inicia e vence em dias de expediente na FAPESB.
9.5 Serão apenas aceitos recursos administrativos no caso da proposta ter sido
enquadrada e não classificada. Os resultados desses recursos serão comunicados por
escrito aos recorrentes.
9.6 Não serão aceitos recursos administrativos para as propostas desenquadradas.
9.7 Não serão aceitos recursos administrativos no caso de propostas classificadas e
não beneficiadas. O número de propostas classificadas beneficiadas neste Edital está
atrelado aos limites orçamentários e financeiros da FAPESB, independendo, portanto, de
uma segunda avaliação.
9.8 Admitir-se-á um único recurso administrativo por proponente que obteve a sua
proposta enquadrada, mas não classificada.
9.9 Recursos administrativos interpostos fora dos prazos estabelecidos nos itens 9.1 e 9.2
não serão aceitos.
9.10 Os recursos administrativos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via
original, elaborados conforme estrutura a seguir:
Identificação
EDITAL FAPESB No 04/2015 – Cooperação Internacional
Nome completo do Proponente
No do Pedido
Fundamentação e argumentação lógica
Data e assinatura
9.11 Os recursos administrativos deverão ser entregues na Central de Atendimento ao
Pesquisador – CAP, na sede da FAPESB, no horário de 8:30 às 17:30 horas.
9.12 Os recursos administrativos poderão ser enviados, ainda, via correios (SEDEX), para
o endereço da FAPESB.
9.13 Para os recursos administrativos protocolados na FAPESB será considerada a data
do protocolo.
9.14 No caso de recursos administrativos encaminhados via correios (SEDEX), será
considerada a data da postagem.
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9.15 Não serão aceitos recursos administrativos interpostos por FAX, internet, telegrama,
ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
10. Cancelamento da Concessão
A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela Diretoria Geral da FAPESB,
por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o
cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente
fundamentada.
11. Publicações
Quaisquer publicações que resultem do apoio concedido pela FAPESB deverão mencionála. Em casos de impressos, livros e folheterias, as logomarcas da Fundação deverão
também estar presentes.
12. Impugnação do Edital
12.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer
até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas.
Ademais, não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo
aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou
imperfeições.
12.2 A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria Geral da FAPESB, formalmente, através
de ofício.
13. Revogação ou Anulação do Edital
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em
parte, seja por decisão unilateral da Diretoria Geral da FAPESB, seja por motivo de
interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique
direitos a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
14. Permissões e Autorizações Especiais
14.1 Será de exclusiva responsabilidade dos coordenadores dos projetos contratados
adotarem todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de
caráter ético ou legal, necessárias para a execução das pesquisas.
14.2 Os coordenadores dos projetos de pesquisa relacionados à biodiversidade, deverão
observar a legislação em vigor (MP no 2.186, Decreto no 3.945/01, Decreto no 98.830/90,
Portaria MCT no 55/90 e Decreto no 4.946/03).
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15. Das Disposições Gerais
15.1 Qualquer alteração relativa à execução dos recursos do projeto deverá ser solicitada
à FAPESB por seu coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma
ser autorizada antes de sua efetivação.
15.2 As informações geradas pelos projetos contratados serão disponibilizadas na base de
dados da FAPESB, passando a domínio público.
15.3 Nos casos em que os resultados do projeto ou o relatório em si tenham valor
comercial ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o
estabelecimento de uma patente, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada
caso, dar-se-ão de acordo com o estabelecido na Lei de Inovação no 10.973, de 02 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto no 5.563, de 11 de outubro de 2005, as
demais disposições legais vigentes.
15.3 Todos os atos relativos ao Edital No 04/2015, convocações, avisos e resultados serão
divulgados no Portal da FAPESB.
15.4 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 a ser informado no Portal da Fundação.
16. CRONOGRAMA
Atividades
Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário Online
Postagem das propostas.
Divulgação do Resultado do Edital
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Datas-limite
30/04/2015
30/06/2015 até as 17:00h
01/07/2015
Até 14/09/2015
18/09/2015
29/09/2015 às 14:00h

As datas podem ser alteradas pela FAPESB sem informação prévia.
17. CLÁUSULA DE RESERVA
17.1. A Diretoria Geral da FAPESB reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital.
18. Informações adicionais
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser
obtidos na FAPESB através do endereço eletrônico: coopinter@fapesb.ba.gov.br ou pelos
telefones (71) 3116-7663/3116-7665, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas
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e das 14:00 às 17:00 horas.
Esclarecimentos sobre o preenchimento do Formulário online será realizado pelo Setor
de TI da Fundação pelo endereço eletrônico: sistemas@fapesb.ba.gov.br ou pelo telefone
(71) 3116-7606, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às
17:00 horas.
Endereço:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
Programa de Cooperação Internacional – COOPINTER
Rua Aristides Novis, No 203, Colina de São Lázaro – Federação
CEP: 40.210-720 – Salvador - Bahia
Portal: www.fapesb.ba.gov.br
Salvador, 30 de abril de 2015.

Eduardo Santana de Almeida
Diretor Geral da FAPESB

15

