
EDITAL PROPESQ/PPG
N° 01/2022

SELEÇÃO DE DEMANDAS DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS

MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa
(PROPESQ) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG), considerando o Projeto 487/2021, intitulado
“Desenvolvimento Institucional de Melhoria e Manutenção da Infraestrutura de Pesquisa e
Pós-Graduação da UFRN”, torna público o Edital PROPESQ/PPG Nº 01/2022 de Apoio à
Modernização e à Manutenção de Equipamentos de pesquisa ao tempo em que convoca os
pesquisadores da UFRN a apresentarem propostas para manutenção corretiva e/ou preventiva de
equipamentos de pesquisa destinados ao desenvolvimento da pesquisa científica na UFRN, com
característica multiusuária, fora do período de garantia, que atendam aos termos estabelecidos no
presente Edital.

1. CONCEITOS
1. Para fins deste Processo Seletivo considera-se que:
1.1. Equipamento multiusuário é aquele disponível para diversos usuários, com normas claras e
públicas de sua utilização.



1.2. Manutenção preventiva é a manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo
com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do
funcionamento de um item.
1.3. Manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha (ou pane),
destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida.

2. FINALIDADE
Apoiar a modernização e a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos multiusuários que
sejam utilizados em atividades de pesquisa, preferencialmente, vinculadas aos Programas de
Pós-Graduação da UFRN, mediante a concessão de recursos financeiros, buscando o
fortalecimento da infraestrutura institucional. O objetivo deste apoio é manter ou reativar
equipamentos de pesquisa com potencial para uso compartilhado evitando-se descontinuidade de
uso e/ou que permitam o incremento das atividades de pesquisa.

3. RECURSOS FINANCEIROS
3.1 Os valores alocados inicialmente para financiamento do presente Processo Seletivo serão da
ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) sujeito à disponibilidade orçamentária dos
exercícios de 2022, 2023 e 2024, oriundos dos Fundos de Pesquisa e de Pós-Graduação, previstos
no Projeto 487/2021. Esse valor poderá ser acrescido na forma de contrapartida com orçamento
proveniente de projetos ou das unidades proponentes da manutenção de equipamentos.
3.2. A aprovação e contratação dos projetos e a liberação dos recursos somente ocorrerão em
conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando-se o valor limite
aprovado para cada proposta e a ordem de classificação.
3.3. Os recursos disponíveis neste Processo Seletivo têm como único propósito atender às
demandas de manutenção corretiva e/ou preventiva de equipamento de pesquisa multiusuário da
UFRN, sua modernização e funcionamento.
3.4. Os recursos previstos no presente Edital deverão ser executados conforme cronograma
estabelecido no Projeto 487/2021 e sua vigência.
3.5. Os recursos previstos neste Edital poderão sofrer alterações de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira.

4. ITENS APOIÁVEIS
4.1 No âmbito deste Processo Seletivo poderão ser apoiadas as seguintes despesas, as quais
deverão estar diretamente relacionadas às demandas de manutenção corretiva e/ou preventiva de
equipamento de pesquisa multiusuário da UFRN, sua modernização e funcionamento:

Despesas Correntes

339030 - Material de Consumo -Peças de reposição nacionais e/ou importadas;

339039 - Serviços Pessoa Jurídica -Despesas com publicação em Diário Oficial;

-Despesas acessórias de importação, limitadas a 20%



do valor das peças e/ou do equipamento;

-Serviços de manutenção de equipamentos;

-Serviços de pequenas instalações e/ou adaptações de
espaços laboratoriais, estritamente necessárias ao
perfeito funcionamento do equipamento, objeto da
proposta de manutenção, tais como serviços elétricos,
instalação de gases, instalações de bancadas,
adaptação para climatização etc. Ficam estas despesas
limitadas a 10% do valor total da proposta.

Despesas de Capital

449052 - Equipamentos e Material
Permanente

- Despesas para aquisição de equipamentos destinados
a up-grade do equipamento objeto da proposta de
manutenção.

4.2. A denominação de cada item de orçamento deverá ser mantida em todos os documentos da
proposta.
4.3. Todos os valores relativos a despesas deverão ser expressos em moeda nacional (real).
4.4. Serão financiados itens de capital, desde que compatíveis com a finalidade de manutenção do
presente Edital.

5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROPONENTE
5.1. Estão aptas a serem contempladas por este Edital propostas para manutenção corretiva e/ou
preventiva de equipamentos de pesquisa da UFRN patrimoniados, com características multiusuária,
devidamente cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e na
Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE).
5.2. Só poderão ser objeto de manutenção os equipamentos de pesquisa que tenham registro
patrimonial da UFRN ou que estejam sob a guarda da UFRN como bens de terceiros. Caso o
equipamento esteja tombado apenas pela FUNPEC, poderá ser realizado o procedimento de
incorporação como bens de terceiros. Para isso, contatar a Diretoria de Compras (DCOM) da
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), a fim de viabilizar a incorporação patrimonial.
5.3. Estão aptos a submeter propostas coordenadores dos Programas de Pós-Graduação que
utilizam o equipamento. Em caso excepcional que não envolva Programa de Pós-Graduação, a
proposta deverá ser assinada pelo responsável da unidade onde se encontra o equipamento.
5.4. Os equipamentos que estiverem em garantia de fabricante ou fornecedor não serão
contemplados neste Edital.
5.5. Propostas cujos respectivos equipamentos tenham sido contemplados em editais de
manutenção de equipamentos de agências de fomento (Ex. CNPq, FAPERN, FINEP), que estejam
vigentes, na modalidade de manutenção requerida, não poderão participar deste  Edital.



5.6. Os recursos solicitados para a manutenção do equipamento não devem ultrapassar o limite de
70% (setenta por cento) do valor atualizado do equipamento, disponível no módulo de Patrimônio do
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
6.1. As propostas deverão ser encaminhadas em formulário próprio, disponível no Anexo 1 deste
Edital, no qual deverão constar informações do proponente, do equipamento e da manutenção.
Juntamente a esse formulário deverão ser encaminhados os orçamentos e/ou proformas relativos
à manutenção solicitada.
6.2. Caso a manutenção solicitada necessite de despesas diversas (material de consumo, serviços
de manutenção, pequenas adaptações, etc.), os orçamentos deverão ser encaminhados
separadamente.
6.3. As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail
manutencao.pesquisa.ufrn@gmail.com.
6.4. Todos os itens do Formulário de Apresentação de Proposta são de preenchimento obrigatório,
sob pena de não ser considerada a demanda que apresenta informações incompletas.
6.5. Não será aceito cotação de internet.
6.6. O número de propostas a serem atendidas está condicionado ao limite dos recursos
disponíveis, conforme consta no item 3 deste Edital, obedecendo à ordem de classificação.
6.7. Pode ser necessário, a qualquer momento, documentos adicionais para instrução adequada do
processo nos termos da legislação.

7. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O fluxo de recebimento das propostas será contínuo até 30 de novembro de 2023 ou enquanto
houver disponibilidade orçamentária.
7.2. As propostas recebidas até o dia 30 de cada mês serão deliberadas na primeira semana do mês
subsequente pela PPG/PROPESQ.
7.3. As unidades que tiverem disponibilidade orçamentária terão prioridade na manutenção
(comprovar disponibilidade orçamentária).
7.4. Após a avaliação, a Comissão classificará as propostas por ordem de prioridade.
7.5. Todas as informações declaradas na proposta devem ser passíveis de comprovação, sob pena
de desclassificação.
7.7. Casos excepcionais serão analisados pela PPG/PROPESQ.

8. RESULTADO
8.1. Mensalmente será divulgado no site da Pró-Reitoria de Pesquisa (www.propesq.ufrn.br) as
propostas contempladas.
8.2. Após a divulgação de cada Resultado Preliminar, eventual recurso poderá ser encaminhado ao
e-mail manutencao.pesquisa.ufrn@gmail.com.
8.3. O recurso deverá conter assinatura do proponente.
8.4. O prazo para interposição do recurso será de até 10 (dez) dias corridos a contar do primeiro dia
após a data de divulgação de cada Resultado Preliminar na página da PROPESQ.

mailto:manutencao.pesquisa.ufrn@gmail.com


9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN poderão solicitar, a
qualquer momento, a comprovação das informações prestadas pelo proponente.
9.2. Os casos omissos neste Processo Seletivo, bem como aqueles interpretados de modo
discrepante quanto à sua aplicação, serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN.
9.3. Na etapa de submissão, deverão ser observadas todas as normas e recomendações expressas
neste Edital.
9.4. Esclarecimentos adicionais acerca do conteúdo deste Processo Seletivo e da formatação da
proposta poderão ser obtidos por meio do e-mail manutencao.pesquisa.ufrn@gmail.com.
9.5. A Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) será responsável pela
execução gerencial e financeira do projeto.
9.6. O presente Processo Seletivo poderá ser revogado a qualquer tempo, no todo ou em parte, seja
por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) e Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(PPG), seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

Natal, 28 de janeiro de 2022.

Sibele Berenice Castellã Pergher
Pró-Reitora de Pesquisa

Elaine Cristina Gavioli
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa

Rubens Maribondo do Nascimento
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Fernanda Nervo Raffin
Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação



Anexo 1 - Formulário de Apresentação de Proposta

Para acessar o arquivo editável deste formulário, clique aqui.

Dados do Proponente

Nome completo

Departamento

E-mail

Telefone

Dados do Equipamento

Valor de aquisição do equipamento
(R$):

Ano de aquisição

Número de patrimônio

Local de instalação

Dados da Manutenção

(     )  Corretiva       (     )  Preventiva

Valor Total da Manutenção (R$)

Descrição dos Serviços

(Descreva aqui)

Justificativa da manutenção

(Citar a importância do equipamento para o desenvolvimento das pesquisas, a relevância do
equipamento para os programas de pós-graduação envolvidos, relacionar a equipe vinculada ao
uso do equipamento, demonstrar a utilização multiusuária do equipamento e justificar o valor do
orçamento considerando o custo da aquisição versus o custo da manutenção)

( ) Declaro que o equipamento cuja manutenção foi solicitada é de uso compartilhado e que todas
as informações prestadas neste formulário são verídicas.

( ) Declaro que a manutenção do equipamento objeto desta proposta não está contemplada em
projetos vigentes de manutenção de equipamentos firmados com as agências tradicionais de
fomento (Ex. CNPq, FAPEMIG, FINEP), na modalidade de manutenção requerida.

https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2022020202108f10445494ab070f302c93/FAP.docx


Natal, [dia] de [mês] de 2022.

___________________________________________
[nome do proponente]

Coordenador(a) do Programa [nome do programa]


