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CHAMADA INTERNA PR2 - S0S EQUIPAMENTOS 2020 

CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL 

SOS EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 

 

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE: ATÉ11 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

1. OBJETIVO 

 

Selecionar até quatro (4) propostas para integrar a proposta institucional a ser submetida a 

FINEP, visando a obtenção de recursos financeiros para MANUTENÇÃO CORRETIVA de 

equipamentos de pesquisa multiusuários de médio e de grande porte, cujo valor de aquisição 

tenha sido igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais),e estejam cadastrados na 

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI.O julgamento das propostas será feito 

por Comitê indicado pela PR2. 

 

2. CALENDÁRIO 

1ª. FASE 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: 
ATÉ 11 DE SETEMBRO 
RESULTADO:  
14 DE SETEMBRO 

2ª. FASE 

FAP PREENCHIDO, ANEXANDO AS PROFORMAS E/OU ORÇAMENTOS, 
CONFORME ITEM 4 DA CHAMADA INTERNA E ITEM 3.5 DA CHAMADA 
FINEP  
ATÉ 20 DE SETEMBRO  

 

3. CARACTERÍSTICAS DA CHAMADA 

 

 A chamada destina-se EXCLUSIVAMENTE a manutenção CORRETIVA de equipamentos 

inoperantes e fora do período de garantia. Entende-se como manutenção corretiva 

qualquer reparo ou conserto a ser realizado com o objetivo de restaurar as condições de 

operação de equipamentos que estejam inoperantes. 

 NÃO serão aceitas propostas de manutenção preventiva de equipamentos. 

 Cada demanda constituirá um subprojeto, vinculado a um únicoequipamento, cujo 

valor de aquisição tenha sido no mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 O valor mínimo do custo da manutenção deve ser igual ou superior a R$20.000,00 (vinte 

mil reais)e não poderá ultrapassar a R$ 475.000,00, incluídas eventuais despesas com 

peças de reposição e de taxas de importação. 

 Os equipamentos priorizados para esta chamada deverão estar cadastrados na 

plataforma nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI - 

https://pnipe.mcti.gov.br/- o cadastro deverá ser feito pelo coordenador do laboratório. 

 Por tratar-se de edital institucional, os prazos e valores são os informados nesta 

Chamada Interna. Os prazos/valores constantes da Chamada FINEP referem-se ao 

https://pnipe.mcti.gov.br/


envio do projeto UERJ,a ser elaborado pela equipe da PR2, após consolidação das 

demandas recebidas. 

 

4. DETALHAMENTO DA DEMANDA 

 

 Nome do laboratório e local onde o equipamento está instalado; 

 Nome do coordenador do subprojeto; 

 Valor de aquisição do equipamento; 

 Edital/Nº do convênio/ou processo de aquisição; 

 Valor da manutenção a ser solicitada; 

 Justificar brevemente a importânciada manutenção; 

 Número de usuáriosdo equipamento (utilização multiusuária); 

 Relevância do equipamento para o desenvolvimento das pesquisas na referida área; 

 Nível de uso compartilhado do equipamento: áreas/programas beneficiados e número 

de discentes e docentes atendidos, da UERJ e de outras IES; 

 Critérios de agendamento e utilização do equipamento e sua divulgação pública. 

 

5. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS/DESPESAS APOÍAVEIS E 

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA EXIGIDA (NO CASO DE SELEÇÃO DO PROJETO) 

 

 Material de consumo nacional ou importado (peças de reposição nacionais e/ou 

importadas, classificadas como custeio, desde que relacionadas aos equipamentos 

elegíveis): APRESENTAR ORÇAMENTO DETALHADO OU PROFORMA, NO CASO DE 

MATERIAL IMPORTADO, INFORMANDO A TAXA DE CÂMBIO E A DATA DA 

COTAÇÃO UTILIZADA. 

 Serviços de terceiros (pessoa jurídica) - referente à contratação de empresas 

especializadas em manutenção corretiva de equipamentos, que deverão englobar todos 

os elementos necessários à prestação do serviço: APRESENTAR PROPOSTA TÉCNICA E 

ORÇAMENTÁRIA, COM PRAZO DE GARANTIA A PARTIR DO SERVIÇO EXECUTADO; 

 Serviços de terceiros (pessoa jurídica) - Despesas com importação (frete, seguros, 

despesas alfandegárias) 

 

OBSERVAÇÃO: A documentação acima não será exigida na manifestação de interesse 

agendada para até o próximo dia 11 de setembro, mas será necessária no caso da 

demanda ser selecionada para integrar o projeto institucional e, nesse caso, a ausência 

ou inadequação de quaisquer dos documentos citados acima implicará na eliminação da 

proposta ou do(s) subprojeto(s) em questão. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Equipe - Qualificação, experiência e dedicação da equipe técnica envolvida; 

 Relevância do equipamento – Relevância do(s) equipamento(s) para o avanço das 

pesquisas na referida área do conhecimento; 

 Relevância da linha de pesquisa - Alinhamento da linha de pesquisa na qual o 

equipamento é utilizado com as linhas de pesquisa priorizadas pelas Portarias Nº 

1.122, de 19 de março de 2020 e Nº 1.329 de 27 de março de 2020, ambas do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); 



 Utilização multiusuária do equipamento – Nível de uso compartilhado do(s) 

equipamento(s): áreas/programas beneficiados e número de instituições e pessoas 

usuárias Critérios bem definidos de agendamento e utilização dos equipamentos 

multiusuários e sua divulgação pública (página web/site); 

 Características da manutenção – Viabilidade do uso imediato mediante o reparo 

Relevância do problema identificado no equipamento (urgência, gravidade, 

equipamento parado); 

 Orçamento – Adequação do(s) orçamento(s) à faixa de valores prevista na ação 

Proporcionalidade entre o custo da manutenção corretiva e o custo do equipamento. 

 

7. DIRETRIZES GERAIS DA SELEÇÃO 

 

A PROPOSTA UERJ poderá contemplar até quatro subprojetos e, caso a demanda seja superior 

a oferta, a PR2 definirá a priorização em conjunto com Comitê indicado pela PR2.Será priorizada a 

demanda que contemple diferentes unidades, grupos de pesquisa e áreas de atuação. 

 

Além dos critérios estabelecidos no item 5, serão priorizadas para compor o projeto 

institucional: 

o as demandas que compõem a Carteira de Propostas Uerj, divulgada em 5 de 

junho e recebidas até de 30 de junho de 2020. 

o Manutenção para os equipamentos cadastrados na Plataforma 

PROGEMULTI/Uerj (http://progemulti.sr2.uerj.br:8080/emu/#/#top) 

 

 Chamamos a atenção para a importância de observar e atender aos critérios de 

avaliação estabelecidos pela FINEP. 

 As DEMANDAS devem ser encaminhadas para o E-MAIL: assessoria@sr2.uerj.br 

(conforme planilha anexada a esta chamada). 

 Os responsáveis pelas propostas selecionadas preencherão o Formulário de 

Apresentação de Propostas – FAP, que será enviado pela PR2 após a divulgação dos 

resultados. 

 

OBSERVAÇÃO: nas demandas priorizadas o equipamento deverá estar cadastrado na 

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI (https://pnipe.mctic.gov.br) 

 

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Conforme notícias veiculadas pela FINEP, a chamada SOS Equipamentos terá fluxo contínuo em 

2021. 

 

Anexos: Planilha para apresentar demanda nesta primeira fase 

Edital FINEP para ciência e Portarias com as linhas de pesquisa priorizadas pelo MCTIC 

 

Uerj, em 03 de setembrode 2020. 
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