
Chamada Pública FINEP – SOS Equipamentos (Manutenção Corretiva) 

 

A FINEP publicou a Chamada Pública SOS Equipamentos 2021 que tem por objetivo 

“selecionar propostas para concessão de recursos financeiros para manutenção corretiva 

de equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, previamente cadastrados na 

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI)”. 

 

Seguem principais regras da chamada: 

 A UFSC poderá submeter uma única proposta institucional, com até 2 subprojetos. 

 Cada subprojeto deverá contemplar itens referentes à manutenção corretiva de apenas 

1 (um) equipamento. 

 O prazo para submissão é 30/03/2021. 

 O valor mínimo de cada equipamento elegível (para o qual se solicita a manutenção) é 

de R$400.000,00. 

 O valor mínimo e máximo para a manutenção de cada equipamento é R$ 50.000,00 e 

R$ 600.000,00, respectivamente. 

 

Tendo em vista que a chamada limita solicitação de apoio para manutenção corretiva em 

no máximo dois equipamentos de grande porte, a Propesq, através do Comitê-CTInfra, fará 

uma seleção interna, caso necessário.  

 

Poderão solicitar apoio os Centros de Ensino e os Laboratório Centrais Multiusuários. A 

solicitação de manutenção corretiva deverá ser feita em ordem de prioridade para até dois 

subprojetos (ou seja, até dois equipamentos). 

 

Com base no edital e na ordem prioritária indicada pelos Centros e Laboratórios Centrais, 

os seguintes critérios serão utilizados para a seleção interna: 

 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/661


 

 

*O formulário referente aos critérios 3, 5 e 6 está disponível neste link 

 As notas para os critérios 1, 2 e 4 serão calculadas a partir dos maiores valores informados.  

As notas para os critérios 3, 5 e 6 serão atribuídas pelos membros do Comitê CT-INFRA, cujo 

centro de ensino não esteja participando do processo de seleção interna. 

Serão considerados como critérios de desempate:  
(i) A melhor nota no critério 4;  

(ii) Persistindo o empate, a melhor nota no critério 2. 
 

A manifestação de interesse se dará com o encaminhamento de ofício assinado pelo Diretor 

do Centro, ou do supervisor no caso dos Laboratórios Centrais Multiusuários, indicando até 

duas manutenções em ordem de prioridade, anexando os formulários de cada um dos 

subprojetos, e demais documentos citados na segunda coluna da tabela acima para o e-

mail dp.propesq@contato.ufsc.br até dia 28/02/2021. 

 

A PROPESQ, através do Comitê CT-INFRA, fará a seleção interna e divulgará o resultado no  

dia 09/03/2021, bem como disponibilizará aos(às) responsáveis pelos subprojetos 

selecionados o formulário para detalhamento da proposta (de acordo com o Formulário de 

Apresentação de Propostas da FINEP – FAP) e mais informações sobre a submissão da 

proposta. 

 
 

http://prpe.paginas.ufsc.br/files/2021/02/Formulário-Seleção-Interna-SOS-Equipamentos.docx
http://prpe.paginas.ufsc.br/files/2021/02/Formulário-Seleção-Interna-SOS-Equipamentos.docx
mailto:dp.propesq@contato.ufsc.br

