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Aos Senhores
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Assunto: Chamada para a manutenção corretiva de equipamentos voltados à pesquisa na Pós-
Graduação(CME2022)- recursos PROAP e custeio PROPESQ

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.041010/2022-91.

Prezados Coordenadores,

 

Tendo em vista a con�nua necessidade de manutenção corre�va de equipamentos voltados à pesquisa de modo a
fortalecer a ciência e a pesquisa na pós-graduação, a PROPESQ lança a presente Chamada com o intuito de contribuir
com a minimização dos efeitos nocivos da paralisação de uso de equipamentos à pesquisa. 

A PROPESQ des�na seu recurso PROAP na Chamada para a manutenção corre�va de equipamentos voltados à
pesquisa na Pós-Graduação, em atenção aos seguintes critérios:

      I - Ser equipamento u�lizado em um dos Programas de Pós-graduação (PPG) da UFCAT par�cipante de
PROAP, conforme listado: Geografia, Estudos da Linguagem, Química (Mestrado), Educação, Modelagem e
O�mização, Ciências Exatas e Tecnológicas, Engenharia de Produção, Engenharia Civil; 
      II - Cada PPG concorrerá somente com uma única solicitação realizada pelo Coordenador(a) do PPG
exclusivamente via SEI; 
      III - Deverá encaminhar 3 (três) orçamentos de empresas especializadas ou 1(um) orçamento desde que
acompanhado de carta de exclusividade de empresa especializada;  
      IV - Deverá enviar o�cio à PROPESQ especificando o grau de importância da manutenção corre�va,
evidenciar as pesquisas já decorrentes do uso do equipamento assim como os produtos gerados pelas
mesmas, quais PPGs já u�lizaram o equipamento e quais as potencialidades de pesquisas e PPGs a u�lizar o
equipamento quando em funcionamento; 
      V - O valor mínimo para a solicitação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e máximo de 12.854,00 (doze mil
oitocentos e cinquenta e quatro reais).

As solicitações serão recebidas via SEI no ambiente CPPG impreterivelmente até o dia 17/08/2022. Caso haja mais
demandas que a disponibilidade financeira da presente Chamada, uma comissão de avaliação será nomeada pela
PROPESQ cabendo como critério de desempate para ser contemplado, em primeiro lugar aquele PPG com menor
nota CAPES e como segundo critério o PPG criado mais recentemente. 

Cada PPG pode ser atendido apenas uma vez pela presente Chamada. 

No caso de dois (2) PPGs vinculados à mesma Unidade Acadêmica, somente um (1) poderá concorrer a esta
Chamada, uma vez que há o entendimento de que a jus�fica�va do reparo do equipamento poderá abarcar um
laboratório de uso da Unidade e não exclusivamente do Programa. 

Esta Chamada não abrange equipamentos de tecnologia tais como computadores, CPUs, monitores, notebooks e
afins, e nem equipamentos de suporte como condicionadores de ar.

A UFCAT poderá alterar, prorrogar, revogar ou anular, no todo ou em parte esta Chamada, bem como a concessão do
auxílio financeiro, a qualquer momento, seja por força de indisponibilidade financeira, seja por mo�vo de interesse
público ou exigência legal. Nesses casos, não será devida qualquer indenização ao PPG.

O resultado preliminar da presente Chamada se dará no dia 18/08/2022 no site da PROPESQ.

Caso haja recurso ao resultado preliminar, o mesmo deve ser enviado via SEI no ambiente CPPG pelo Coordenador
do PPG até o dia 22/08/2022.



O Resultado Final será divulgado a par�r do dia 23/08/2022 no site da PROPESQ.

Atenciosamente, 

Direção de Pós-Graduação
 Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação / UFCAT

logotipo
Documento assinado eletronicamente por José Júlio De Cerqueira Pituba, Pró-Reitor Pro Tempore, em 02/08/2022, às
10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=
documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3083583 e o código CRC
54E77B7C.
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