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EDITAL PRPI/PROAD/UFG 001/2021 

 
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS JUNIORES DA 

UFG PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

 
                    A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Inovação - PRPI e da Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAD, em conformidade 
com a Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016 e a Resolução CONSUNI 31/2017, torna público o 
presente Edital que regula o processo de seleção de propostas para a contratação de serviços 
das Empresas Juniores (EJs) pertencentes ao Programa UFG Júnior. 

1. DO OBJETIVO 

O presente edital visa selecionar propostas para contratação, por parte da Universidade Federal 
de Goiás, de serviços das Empresas Juniores regularmente cadastradas no Programa UFG Júnior, 
com vistas ao atendimento de demandas em diferentes atividades da universidade.  

2. DO CRONOGRAMA 

2.1. O presente Edital segue o cronograma apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Cronograma de execução do edital. 

Etapas Datas 

Lançamento do Edital 26/03/2021 

Período de submissão de propostas preliminares para prestação de 

serviços 

Até 10/05/2021 

Divulgação do resultado da análise de enquadramento das propostas 

preliminares e agendamento das apresentações à Comissão Técnica  

Até 14/05/2021 

Prazo limite para interposição de recursos junto à PRPI relativo ao 
resultado da análise de enquadramento das propostas preliminares 

18/05/2021 

Divulgação do resultado final da análise de enquadramento das 

propostas preliminares 

 

20/05/2021 
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Período de realização de mentorias com a Comissão Técnica  24/05/2021 a 
08/06/2021 

Prazo limite para entrega das propostas finais 18/06/2021 

Período de avaliação das propostas finais 21/06/2021 a 
07/07/2021 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação das propostas finais – 
Etapa 2 

07/07/2021 

Prazo para interposição de recursos à PRPI quanto ao resultado da 

avaliação da Etapa 2 

09/07/2021 

Publicação do resultado final Até 13/07/2021 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

3.1. Poderão ser submetidas propostas individuais, de uma única Empresa Júnior, ou conjuntas, 
envolvendo até três Empresas Juniores da UFG.  

3.2. Cada Empresa Júnior (EJ) poderá participar de, no máximo, 3 propostas, sendo proponente 
principal somente de uma proposta e associada de até duas propostas conjuntas.  

3.3. O valor limite de cada proposta de prestação de serviços é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

3.4. As propostas aprovadas serão contratadas com recursos oriundos da UFG/FUNAPE, até um 
limite total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dependendo da disponibilidade orçamentária e 
financeira da universidade. 

3.5. Para fins de contratação, a proposta final deverá conter, no mínimo: a discriminação dos 
serviços a serem realizados; o cronograma de execução; o valor global; as condições de 
pagamento; os dados da empresa com responsáveis e contatos; declaração de interesse do 
órgão integrante da administração central da UFG que será beneficiado pelo serviço; e anuência 
do orientador técnico da proposta. 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1 O processo de seleção das propostas será composto por duas etapas, descritas a seguir: 
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Etapa 1 – Avaliação das Propostas Preliminares 

a) Inscrição das Empresas Juniores com propostas preliminares de prestação de serviço 

As EJs candidatas deverão manifestar interesse em prestar serviços à UFG, por meio de 
formulário eletrônico específico, cujo link será divulgado no sítio da PRPI. As propostas deverão, 
preferencialmente, responder às demandas de serviços levantadas junto aos órgãos e pró-
reitorias, listadas no Anexo 1. Com base nos catálogos de serviços das EJs, também poderão ser 
apresentadas propostas de serviços não relacionados no referido anexo, desde que sejam de 
interesse da administração central da UFG. É facultado e estimulado que as EJs consultem os 
órgãos, as pró-reitorias ou unidades acadêmicas interessadas nos serviços e discutam 
previamente o escopo do trabalho, de forma que as propostas tenham perfeita adesão às reais 
necessidades da UFG. As informações a serem fornecidas nessa etapa via formulário eletrônico 
estão listadas no Anexo 2. 

b) Análise do enquadramento das propostas preliminares 

Uma comissão nomeada pela PRPI, fará a análise das propostas preliminares submetidas, 
avaliando os aspectos formais (adesão ao edital) e a adequabilidade da proposta aos objetivos 
desta chamada. As propostas qualificadas passarão para a próxima fase, de apresentação 
perante uma Comissão Técnica.  

c) Apresentação das propostas à Comissão Técnica e Mentoria 

As propostas enquadradas receberão mentoria de uma Comissão Técnica, conforme as 
orientações a seguir: 

• A Comissão Técnica, nomeada pela PRPI, deverá ser composta por, no mínimo, 4 
membros, garantindo a representação das três pró-reitorias: PRPI, PROAD e PRAE, além 
de um representante do órgão potencialmente atendido pelo serviço; 

• Os proponentes deverão apresentar suas propostas de prestação de serviço à comissão, 
em data, horário e local informados no sítio da PRPI; 

• Será realizada uma apresentação oral pelo representante da EJ proponente, com duração 
máxima de 10 minutos;  

• No caso de propostas conjuntas, no mínimo, um discente integrante de cada uma das EJs 
associadas deverá estar presente durante a apresentação e a mentoria;  

• A Comissão Técnica poderá questionar os aspectos da proposta relacionados à 
adequação do serviço às necessidades da UFG, a viabilidade técnica, cumprimento de 
prazos, entre outros; 
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• A comissão poderá sugerir ajustes nas propostas visando contribuir quanto à adequação 
dos serviços às necessidades da UFG. 

 

Etapa 2 – Avaliação das Propostas Finais 

a) Entrega das propostas finais 

As propostas finais serão entregues por meio de formulário eletrônico específico, cujo link será 
divulgado no sítio da PRPI. As informações que constarão nesse formulário estão descritas no 
Anexo 3 do presente edital. 

b) Avaliação e classificação das propostas 

Nessa etapa, a Comissão Técnica fará a avaliação e classificação das propostas com base nas 
informações disponíveis nos formulários, conforme orientações a seguir: 

• As propostas receberão pontuação de cada um dos membros da Comissão Técnica, 
conforme critérios apresentados no Quadro 2;  

Quadro 2 – Critérios de classificação das propostas finais. 

Critério Nota Peso 

Benefícios e impactos do projeto junto à administração da UFG – 

Avaliação do Custo/Benefício 
1 a 10 4 

Viabilidade técnica e a possibilidade de cumprimento de prazos 1 a 10 3 

Grau de inovação da proposta 1 a 10 2 

Integração entre empresas juniores da UFG* 1 a 10 1 

*Nesse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 1 EJ = 6 pontos; 2 EJs = 8 pontos; 3 EJs = 10 pontos. 

• As propostas que não alcançarem nota mínima 6,0 no primeiro critério, “Benefícios e 
impactos do projeto junto à administração da UFG – Avaliação do Custo/Benefício”, 
serão desclassificadas; 

• A nota final da proposta será a média aritmética das notas finais atribuídas por cada um 
dos membros da Comissão Técnica; 

• Em caso de dúvidas, a comissão poderá solicitar esclarecimentos aos proponentes, por 
meio de entrevistas ou contatos telefônicos;  
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• As propostas melhor classificadas serão indicadas para contratação, observado o limite 
total de recursos disponíveis de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

5.1. Estarão aptas a concorrer apenas as EJs regularmente cadastradas na PRPI junto ao 
Programa UFG Júnior. A regularização das EJs deve ocorrer até o prazo final da inscrição das 
propostas preliminares e será realizada pelo link divulgado no sítio da PRPI. 

5.2. As propostas, preliminar e final, deverão ser encaminhadas pelo representante da EJ, que 
será um estudante de curso de graduação da UFG, pertencente ao quadro da diretoria da 
Empresa Júnior propositora. O estudante coordenador não poderá estar, sob quaisquer 
circunstâncias, inadimplente com a UFG ou envolvido em processo administrativo disciplinar. 

5.3. Além da indicação do orientador titular da EJ, todas as propostas deverão apresentar 
também responsáveis técnicos, que igualmente, deverão ser servidores da UFG (professores ou 
técnicos) e serão os orientadores técnicos da proposta. Caso seja pertinente, o orientador titular 
da EJ poderá assumir também o papel de orientador técnico da proposta. 

5.4. A UFG reconhece a importância do acompanhamento técnico dos estudantes por um 
profissional da instituição e emitirá certificado de orientação acadêmica para todos os 
orientadores técnicos das propostas selecionadas para execução. 

5.5. As propostas devem destacar a quais órgãos ou estruturas integrantes da administração 
central da UFG (Pró-Reitorias, Secretarias, Reitoria, etc.) se destinam os serviços e quais são as 
soluções inovadoras apresentadas pela(s) Empresa(s) Júnior(es). 

5.6. Juntamente com a proposta em versão final, deve constar a declaração de interesse do 
órgão integrante da administração central da UFG que será beneficiado pelo serviço. 

5.7. As submissões das propostas deverão ser, exclusivamente, efetuadas pelos 
coordenadores por meio do preenchimento dos formulários eletrônicos. 

5.8. As submissões das propostas deverão ser realizadas até às 18h (horário de Brasília) das 
datas limite especificadas no cronograma, apresentado no item 2 deste Edital. 

5.9. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, ou após a data limite 
estipulada no cronograma. 

5.10. A UFG não se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos e congestionamentos das linhas de comunicação. 
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5.11. Compõem a documentação obrigatória para a proposta preliminar:  
a) Formulário eletrônico de proposta preenchido com todas as informações; 
b) Declarações de anuência das EJs associadas (somente no caso de propostas conjuntas 
envolvendo até três Empresas Juniores da UFG). 
 

5.12. Compõem a documentação obrigatória para a proposta final: 
a) Formulário eletrônico de proposta final preenchido com todas as informações; 
b) Anuência do orientador técnico da proposta; 
c) Anuência do órgão da UFG interessado na prestação do serviço. 

5.13.   A documentação obrigatória para a assinatura do contrato de prestação do serviço será 
divulgada em chamada própria emitida pela PROAD. 

6.  DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  

6.1. As EJs vencedoras neste edital serão contratadas pela Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Funape) para executarem os serviços discriminados na proposta final. 

6.2. O pagamento pelos serviços seguirá o cronograma proposto e será feito sempre após a 
realização das etapas previstas ou da sua totalidade. Em nenhuma hipótese será realizado 
pagamento adiantado. 

6.3. Para a realização do pagamento a empresa deverá emitir uma nota fiscal com o valor 
proporcional à(s) etapa(s) do serviço realizado. 

6.4. O prazo para execução dos serviços deverá ser seguido fielmente e na hipótese do não 
cumprimento caberá à EJ comunicar e justificar os motivos formalmente à Funape. 

6.5. A UFG não assume qualquer compromisso de suplementação de recursos para fazer frente 
a despesas adicionais decorrentes de quaisquer fatores, contudo se resguarda ao direito de 
suplementação financeira em caso dessa apresentar vantagem institucional. 

6.6.  Todo recurso financeiro objeto deste edital está condicionado ao limite orçamentário da 
UFG. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Todas as informações prestadas pelos coordenadores das propostas e orientadores 
técnicos neste processo seletivo são de suas inteiras responsabilidades, cabendo à UFG a 
prerrogativa de excluir do processo qualquer proposta que faça uso de informações incompletas, 
incorretas ou não verdadeiras, sem prejuízo da apuração da responsabilidade disciplinar cabível, 
mediante processo administrativo disciplinar regularmente instaurado. 

7.2.  A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 
seja por decisão unilateral da PRPI/PROAD, seja por motivo de interesse público, decretos 
governamentais ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à 
indenização ou à reclamação de qualquer natureza. 

 

Goiânia, 26 de março de 2021.  

 

 

 

Profa. Dra. Helena Carasek 
Diretora de Transferência e Inovação Tecnológica – PRPI 

             Prof. Dr. Jesiel Freitas Carvalho 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 
 

Profa. Dra. Clévia Ferreira Duarte Garrote 
Diretora de Gestão com Fundações de Apoio – PROAD 

        Prof. Dr. Robson Maia Geraldine 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 


