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Edital nº 18/2021/DPGI/DIREC/IFBA – Campus Salvador 

RETIFICAÇÃO N°3/2021 – 13/12/2021 

EDITAL DE INCENTIVO A PROJETOS  

DE PESQUISA, DE INOVAÇÃO E/OU DE EXTENSÃO 
 

O Diretor Geral do Campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia (IFBA), por meio da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – DPGI e da 
Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias – DIREC e do Comitê Gestor dos Editais, com fulcro 
no disposto na Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 e modificações decorrentes da Lei 13.243, 
de 11 de janeiro de 2016, torna público o presente Edital, contendo as normas referentes ao processo 
seletivo de 2021 para os Programas Institucionais de Auxílio Financeiro aos Projetos de Pesquisa, de 
Inovação e/ou de Extensão em qualquer área do conhecimento e aos Programas de Pós-Graduação 
Stricto e Latu Sensu do IFBA, conforme linhas de auxílio definidos neste Edital, nos termos aqui 
estabelecidos. 

1. Das Normas Gerais  

1.1 Do Auxílio Financeiro aos Projetos de Pesquisa, de Inovação e/ou de Extensão em qualquer 

área do conhecimento 

1.1.1 Poderão participar deste Edital servidores do quadro efetivo do IFBA – Campus Salvador, 

docentes ou técnicos administrativos adimplentes com os programas promovidos pela DPGI e/ou 

DIREC. Não será aceita a participação de servidores que estejam usufruindo de afastamento ou 

licença de qualquer natureza no período de submissão e/ou início de vigência do projeto. 

1.1.2 O auxílio financeiro será destinado a propostas com duração máxima de 12 (doze) meses, com 

possibilidade de prorrogação, a critério do Comitê Gestor do Edital. A vigência e/ou liberação das 

cotas de auxílio financeiro estará sujeita a disponibilidade orçamentária. 

1.1.3 O auxílio financeiro disponibilizado ao proponente deverá ser utilizado no período descrito no 

Cronograma deste Edital. 

1.1.4 A seleção das propostas seguirá as etapas definidas no item Cronograma deste edital e será 

coordenada pelo Comitê Gestor dos Editais DPGI/DIREC/IFBA – Campus Salvador. 

1.1.5 O proponente que concorrer a este Edital poderá ser convocado pela DPGI e/ou DIREC como 

avaliador institucional no âmbito das ações de pesquisa, inovação e/ou extensão do IFBA – Campus 

Salvador. Para tanto, é obrigatório que o proponente apresente, na submissão do projeto, comprovante 

de cadastro como avaliador de projetos no módulo SUAP, o qual pode ser impresso da página 

(https://suap.ifba.edu.br/pesquisa/tornar_avaliador/), utilizando login e senha do IFBA, ao final do 

cadastro, conforme ANEXO V. 

1.1.6 O proponente que concorrer a este Edital deverá atender aos chamados para avaliação em editais 

da DIREC e/ou DPGI, sob pena de ficar inadimplente por até um ano, salvo justificativas a serem 

analisadas por estas diretorias. 

1.1.7 A concessão do incentivo ao projeto dar-se-á mediante processo de seleção, considerando-se o 

Mérito do Proponente e o Mérito do Projeto, observando as normas definidas neste Edital. 

https://suap.ifba.edu.br/pesquisa/tornar_avaliador/
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1.2 Do Auxílio Financeiro aos Projetos vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto e 

Latu Sensu do IFBA 

1.2.1 A proposta de requerimento de apoio financeiro almejando o fortalecimento e a consolidação 

da produção científica e tecnológica pelos Programas de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu do 

Campus de Salvador/IFBA deverá ser submetida pelo Coordenador(a) do Programa de Pós-

Graduação, observando as disposições gerais definidas no item 1.1. 

1.2.2 Cada Programa de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu do Campus de Salvador/IFBA poderá 

submeter uma única proposta. 

 

2. Do Objetivo 

2.1 Do Auxílio Financeiro aos Projetos de Pesquisa, de Inovação e/ou de Extensão em qualquer 

área do conhecimento 

2.1.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer regras e prazos de requerimento de auxílio 

financeiro por servidores do quadro efetivos lotados no IFBA – Campus Salvador, docentes ou 

técnicos administrativos, para atividades de Pesquisa, Inovação e Extensão, de modo a apoiar projetos 

que visem, prioritariamente, o desenvolvimento do Campus e da comunidade externa do seu entorno. 

As propostas deverão ter como foco:  

a) contribuir para a consolidação das ações de pesquisa, de inovação e de extensão no IFBA – 

Campus Salvador, por meio do fomento de projetos, para os quais serão destinados apoio 

financeiro de capital e custeio; 

b) induzir projetos de pesquisa, inovação e extensão que contribuam para o desenvolvimento do 

IFBA – Campus Salvador e da comunidade do seu entorno, através de ações e/ou propostas que 

possam potencializar o seu funcionamento; 

c) apoiar o IFBA – Campus Salvador no desenvolvimento de ações que contribuam para a 

implementação de políticas públicas e o fortalecimento da Educação Profissional; 

d) incentivar a prática da pesquisa, inovação e extensão como parte constitutiva da natureza 

institucional, com aumento da qualidade da produção científica, tecnológica e ampliar a relação 

da instituição com a sociedade por meio de ações extensionistas; 

e) possibilitar o desenvolvimento de ações que articulem o ensino, a pesquisa, a inovação e a 

extensão, com vistas ao atendimento das demandas dos arranjos produtivos, sociais e culturais 

locais;  

f) estimular grupos e núcleos de pesquisa e extensão do IFBA – Campus Salvador, a desenvolverem 

atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão. 

 

2.2 Do Auxílio Financeiro aos Projetos vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto e 

Lato Sensu 

2.2.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer regras e prazos de requerimento de apoio 

financeiro para o fortalecimento e a consolidação da produção científica e tecnológica pelos 



Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 

Campus Salvador 

 

Programas de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu do Campus de Salvador/IFBA, em conformidade 

com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tais como: 

 

a) Promover a colaboração e interação entre os diversos níveis de ensino promovidos pelo 

Campus de Salvador/IFBA com o Programa de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu desta 

unidade; 

b) Contribuir para a melhoria da infraestrutura física e tecnológica dos Programas de Pós-

Graduação Stricto e Lato Sensu do Campus de Salvador/IFBA, que são essenciais à sua 

consolidação; 

3. Do Auxílio Financeiro 

3.1. Serão alocados para este Edital, recursos financeiros no valor total de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais) definidos no Orçamento do IFBA – Campus Salvador, 

destinados ao Auxílio Financeiro a Pesquisadores, para o exercício de 2021, conforme Linhas 

definidas neste Edital. 

3.1.1 Das Linhas de Auxílios Financeiros: 

3.1.1.1 Linha 1: Do Auxílio Financeiro aos Projetos de Pesquisa, de Inovação e/ou de Extensão 

em qualquer área do conhecimento 

a) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destina-se a concessão de recursos de custeio 

para os projetos aprovados; 

b) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)  R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) 

destina-se a concessão de recursos de Capital para os projetos aprovados; 

c) Será distribuído em auxílio financeiro, de parcela única, no valor máximo de R$ 

10.000,00  (dez mil reais) R$18.000,00 (dezoito mil reais),  somados custeio e capital, a ser 

depositado em conta corrente do proponente, classificado e aprovado, em parcela única, 

devendo ser utilizado durante o período descrito no item Cronograma deste edital e descrito 

no plano de aplicação aprovado no projeto. 

d) O pesquisador deverá detalhar tanto os recursos de custeio quanto os recursos de capital 

necessários à execução do projeto, ou seja, quanto será necessário de recursos de custeio e 

quanto será necessário de recursos de capital, do total necessário.3.2.2 A concessão dos 

recursos de custeio e capital será limitada a disponibilidade orçamentária e de acordo com o 

número de projetos contemplados no Edital. 

 

3.1.1.2 Linha 2: Do Auxílio Financeiro aos Projetos vinculados aos Programas de Pós-

Graduação Stricto e Lato Sensu 

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) destina-se a concessão 

de recursos de Capital para os projetos aprovados. 

b) Será distribuído em auxílio financeiro, de parcela única, no valor máximo de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais) R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em parcela única, para cada 

Programa de Pós-Graduação, a ser depositado em conta corrente do Coordenador/proponente, 
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classificado e aprovado, devendo ser utilizado durante o período descrito no item Cronograma 

deste edital e descrito no plano de aplicação aprovado no projeto. 

 

3.2. Para o recebimento do auxílio, o pesquisador e coordenador do Programa de Pós-graduação 

proponente deverá abrir uma conta corrente de sua titularidade, específica para o recurso do 

projeto. 

3.3. A depender do limite orçamentário de 2021 do IFBA – Campus Salvador, os recursos financeiros 

totais, destinados a este Edital, poderão ser alterados. 

3.3.1 Nos casos de disponibilidade orçamentária de recursos de custeio, o comitê gestor 

informará, por meio do parecer de avaliação, os valores disponibilizados para que os proponentes 

que tenham previsto em plano de trabalho recursos dessa natureza possam ajustar o seu plano de 

aplicação de recurso, conforme os novos valores disponibilizados. 

 

3.3.2 Nos casos de disponibilidade orçamentária de recursos de capital, o comitê gestor 

informará, por meio do parecer de avaliação, os valores disponibilizados para que os proponentes 

que tenham previsto em plano de trabalho recursos dessa natureza possam ajustar o seu plano de 

aplicação de recurso, conforme os novos valores disponibilizados. 

 

3.4. O repasse de recursos de Capital para aquisição de material permanente não constitui doação. 

Implica na cessão de uso dos bens adquiridos durante o período de realização do projeto. 

Portanto, todos os materiais permanentes adquiridos com o recurso de capital integrarão o 

patrimônio do IFBA, mediante termo de entrega e recebimento do bem adquirido, que 

necessariamente deve tramitar pela Divisão de Patrimônio (DIVIPAT) do Campus Salvador. 

4. Dos Itens Financiáveis  

4.1 Linha 1: Do Auxílio Financeiro aos Projetos de Pesquisa, de Inovação e/ou de Extensão em 

qualquer área do conhecimento 

4.1.1 Os recursos deste edital compreenderão itens de bens de capital, no valor total de R$ 200.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) e de custeio, no 

valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

4.1.2 Os recursos do presente Edital que serão destinados à aquisição de bens de capital, 

compreenderão: 

a) aquisição de máquinas e equipamentos pertinentes ao desenvolvimento do projeto; 

b) aquisição de outros bens permanentes pertinentes ao desenvolvimento do projeto; 

c) aquisição software para o desenvolvimento do projeto (se o software for adquirido 

permanentemente). 

 

4.1.3 Os recursos do presente Edital que serão destinados ao financiamento de itens de custeio, 

compreenderão: 

a) material de consumo; 
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b) serviços de terceiros - pagamento integral ou parcial de contratos para pessoa física ou jurídica, 

de caráter eventual; 

c) aquisição de licença de  software para o desenvolvimento do projeto (se a licença é para 

período de uso, ou seja, não permanente). 

d) inscrição de membros da equipe executora da proposta em atividades ou eventos de natureza 

científica, tecnológica, de inovação e de extensão, exclusivamente, quando houver apresentação 

e publicação de trabalho; 

e) tradução, revisão e taxas de publicação de artigos acadêmicos de pesquisa e extensão de autoria 

dos executores relacionados ao tema da proposta. 

 

4.2 Linha 2: Do Auxílio Financeiro aos Projetos vinculados aos Programas de Pós-Graduação 

Stricto e Lato Sensu 

4.2.1 Os recursos do presente Edital, da Linha 2, serão destinados, EXCLUSIVAMENTE, à 

aquisição de bens de capital, que deverão compreender: 

d) aquisição de máquinas e equipamentos pertinentes ao fortalecimento do Programa; 

e) aquisição de outros bens permanentes pertinentes ao fortalecimento do Programa; 

f) aquisição software para o desenvolvimento de pesquisa dos discentes e servidores vinculados aos 

Programas de Pós-Graduação (se o software for adquirido permanentemente). 

 

4.3 Não poderão ser financiados por meio deste Edital, sob hipótese alguma, os gastos com:  

a) pagamento de despesas distintas das aprovadas no plano de aplicação do recurso; 

b) à promoção de despesas com obras de construção civil; 

c) ao pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico-administrativo 

vinculado ao IFBA; 

d) ao pagamento de combustíveis e pedágios, despesas com visitas técnicas, taxas e/ou multas com 

remarcação ou cancelamento de passagens; 

e) ao pagamento de despesas com ornamentação, alimentação, coquetel, coffee break, shows e 

manifestações artísticas de qualquer natureza; 

f) ao reembolso de despesas de rotina, tais como: contas de luz, água, telefone, reprografia e 

similares e materiais de expedientes existentes no almoxarifado da instituição, entendidas como 

de contrapartida obrigatória do Campus; 

g) à aplicação dos recursos no mercado financeiro, bem como sua utilização a título de empréstimo 

para reposição futura ou com finalidade diversa daquelas previstas no projeto; 

h) à realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive 

referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos estabelecidos; 

i) ao pagamento a si próprio e/ou de pessoa física ou jurídica, cujos sócios tenham qualquer grau 

de parentesco com servidor executor da proposta; 

j) ao pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, integrante do quadro de 

pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por prestação de 

serviços, consultoria ou assistência técnica. 
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5. Da Execução Financeira 

5.1. A execução financeira dos recursos disponibilizados por este Edital será de responsabilidade do 

proponente. 

5.2. Os recursos deverão ser empregados nas atividades observando os itens de financiamento 

previstos nos itens 4.1 a 4.3 deste Edital e em conformidade com a proposta aprovada, devendo 

ser relacionadas às atividades contempladas no relatório de execução. 

5.3. Os recursos deverão ser empregados nas atividades, observando os itens de financiamento 

previstos nos itens 4.1 a 4.3, deste Edital, realização de pesquisa de preços com pelo menos 3 

(três) cotações/propostas e comprovação dos gastos com documentos relacionados dos itens 11.1, 

11.2 e 11.3, em conformidade com a proposta aprovada, devendo as atividades serem 

relacionadas no relatório de execução. 

5.4. Excepcionalmente, poderá ser admitida a determinação de preço estimado com base em menos 

de três cotações/orçamentos, desde que devidamente justificada durante a prestação de contas 

pelo gestor responsável pelo projeto, apresentando provas que demonstrem a impossibilidade de 

se conseguir três cotações/propostas e aprovado pela DAP/IFBA – Campus Salvador, conforme 

orientações contidas no Anexo VI. 

5.5. A execução financeira dos recursos disponibilizados por este Edital deverá ser realizada 

impreterivelmente no período determinado no Cronograma deste Edital. 

5.6. Quaisquer alterações dos planos de trabalho deverão ser previamente autorizadas pelo Comitê 

Gestor dos Editais DPGI/DIREC/IFBA – Campus Salvador. 

5.7. É vedado computar nas despesas do projeto taxas de administração, tributo ou tarifa incidente 

sobre operação ou serviço bancário; 

5.8. Não é permitido aplicar os recursos em qualquer outro fim diferente do previsto neste Edital e 

nos projetos, sob pena de reposição ao erário público e sanções administrativas e/ou penais. 

6. Da Estrutura das Propostas 

6.1. O proponente deverá elaborar a proposta, atendendo a estrutura disponibilizada nos módulos do 

SUAP: Pesquisa ou Extensão. 

6.2. O uso da infraestrutura existente no campus deverá estar detalhado na proposta. 

6.3. Os valores da proposta orçamentária devem estar discriminados conforme disposto no 

Formulário do SUAP.  

7. Da Homologação 

7.1. A submissão da proposta será homologada mediante o correto preenchimento do formulário 

eletrônico no SUAP e o envio de todos os documentos solicitados no ato da inscrição. No caso 

de informações divergentes entre a proposta anexada e o formulário eletrônico, será considerada 

a informação contida no formulário eletrônico.  

7.2. Não será homologada a inscrição da proposta do proponente que: 
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a) estiver inadimplente com a prestação de contas e/ou o Relatório Final de Atividades de edições 

anteriores de algum dos Programas coordenados pelas DPGI e/ou DIREC do Campus Salvador, 

podendo ser eliminado do processo seletivo, mesmo após sua inscrição ter sido homologada; 

b) não enviar todos os documentos exigidos para a submissão/inscrição ou enviá-los em desacordo 

com os critérios previstos neste Edital; 

c) enviar documentos ilegíveis ou diferentes dos modelos disponibilizados para este Edital; 

d) apresentar identificação autoral na proposta, em seus documentos anexos ou em qualquer outro 

arquivo submetido. 

 

7.3. Além do formulário de submissão da proposta, o proponente deverá entregar preenchida a 

autodeclaração de conformidade fiscal do(a) servidor(a) proponente (ANEXO IV), declarando 

para os devidos fins de direito que não possui qualquer inadimplência com o IFBA e com a 

Administração Pública Federal, direta ou indireta, sob pena de indeferimento de sua proposta. 

Caso constatada, a qualquer tempo, a falsidade da declaração, o IFBA adotará as providências 

cabíveis administrativamente e criminalmente, diante dos indícios de crime de falsidade 

ideológica. 

7.4. As inscrições homologadas estarão disponíveis na página 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais, da DIREC/IFBA – Campus Salvador, 

de acordo com o cronograma deste Edital. 

8. Da Submissão de Proposta 

8.1. Os servidores interessados devem submeter a proposta no Sistema Unificado de Administração 

Pública – SUAP (http://suap.ifba.edu.br), utilizando o seu login e senha do IFBA. 

8.2. No ato da submissão o proponente deve cadastrar a proposta optando, de acordo com a essência 

temática do projeto/Programa de Pós-Graduação, por apenas um dos módulos do SUAP: 

Pesquisa ou Extensão. 

8.3. Para a Linha de Auxílio Financeiro 1, o proponente poderá apresentar mais de 1 (uma) proposta, 

sendo, a priori, apenas uma proposta contemplada. Contudo este servidor poderá participar de 

outras propostas como membro da equipe executora. 

8.4. Para a Linha de Auxílio Financeiro 2, o Coordenador do Programa de Pós-Graduação só poderá 

submeter 1 (uma) proposta. 

8.5. Havendo disponibilidade de recursos, um mesmo coordenador, dos projetos submetidos na linha 

1, pode ser contemplado com recursos financeiros para mais de uma proposta. Para isso, será 

formada uma lista de projetos excedentes, obedecendo à ordem de classificação final. 

8.6. Os membros da equipe executora do projeto devem, obrigatoriamente, estar adimplente quanto 

à entrega de relatórios relativos aos programas de apoio da DPGI ou DIREC. 

8.7. Os proponentes/coordenadores, caso sejam requisitados, comprometem-se a participar como 

avaliador ad hoc das ações realizadas pela DPGI ou DIREC, em conformidade com o item 1.6. 

8.8. Caso um proponente submeta projeto idêntico, será considerada apenas a última submissão 

dentro do período de inscrição. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais
http://suap.ifba.edu.br/
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9. Da Avaliação das Propostas 

9.1. O processo de avaliação será coordenado e supervisionado pelo Comitê Gestor dos Editais 

DPGI/DIREC/IFBA – Campus Salvador, observando, para tanto, a avaliação dentro de cada linha 

de auxílio financeiro previsto no presente Edital. 

9.2. O comitê Gestor dos editais DPGI/DIREC/IFBA – Campus Salvador poderá sugerir ajustes às 

propostas visando sua exequibilidade e adequação das normas e ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), no que couber, com vistas ao alcance dos objetivos deste Edital. 

9.3. A avaliação das propostas será realizada por avaliadores internos e externos, cadastrados no 

banco de avaliadores das Diretorias, com formação e experiência nas diferentes áreas do 

conhecimento e nas respectivas subáreas transversais de ensino, pesquisa, inovação e extensão 

previstos neste Edital, assim definidos: 

a) avaliadores internos: pesquisadores e extensionistas pertencentes ao quadro de servidores do 

IFBA – Campus Salvador; 

b) avaliadores externos: pesquisadores e extensionistas que não façam parte do quadro de 

servidores do IFBA – Campus Salvador. 

 

9.4. É vedado aos avaliadores internos e externos: 

a) julgar propostas em que haja conflito de interesse; 

b) divulgar, antes das datas previstas para cada etapa deste Edital, os resultados de qualquer 

julgamento. 

9.5. Serão avaliadas apenas submissões cujas inscrições tenham sido homologadas. 

9.6. A avaliação do Mérito do Proponente é realizada automaticamente pelo sistema SUAP do IFBA, 

conforme barema apresentado no Anexo I. 

9.7. Cabe apenas aos avaliadores que integram a Comissão de Avaliação avaliar o Mérito do Projeto 

com base nos critérios previstos neste Edital, conforme barema apresentado no Anexo II. 

9.8. A pontuação final será obtida pela média ponderada da nota obtida no Mérito do Proponente e 

da obtida pela média aritmética das avaliações do Mérito do Projeto, com peso 02 (dois) e 08 

(oito) respectivamente. 

9.9. Para critério de desempate será considerada a nota maior no tópico, nesta ordem: 

a) “Desenvolvimento do Projeto” no barema de Avaliação do Mérito do Projeto (Anexo II); 

b) “Resultados Esperados” no barema de Avaliação do Mérito do Projeto (Anexo II); 

c) “Produção Científica e Tecnológica” no barema de Avaliação do Mérito do Proponente (Anexo 

I). 

9.10. Caso seja necessário e o projeto não tenha sido avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), o proponente deverá providenciar o cumprimento dessa exigência, conforme orientado 

pela própria CEP (https://portal.ifba.edu.br/prpgi/cep/documentos-principais) e apresentar o 

parecer consubstanciado do CEP ao Comitê Gestor. 

9.11. Para a aprovação final dos projetos neste Edital, além da disponibilidade de recurso financeiro, 

será considerada a pontuação final igual ou superior a 50 pontos. 
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10. Dos Resultados 

10.1. Os resultados de todas as fases deste certame serão divulgados no Portal do DIREC/IFBA – 

Campus Salvador (https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais), em 

conformidade com o Cronograma deste Edital, cabendo aos proponentes a inteira 

responsabilidade de informar-se e acompanhar todo o processo para atendimento dos prazos 

estabelecidos neste Edital. 

10.2. Será concedido ao proponente o direito de recurso relativo às fases homologação de propostas 

e resultado preliminar. 

10.3. Os recursos poderão ser interpostos pelo SEI direcionados à DPGI/DIREC dentro dos prazos 

definidos no Cronograma deste Edital. 

10.4. Caso o proponente não se manifeste nos prazos estabelecidos no Cronograma deste Edital, 

perderá o direito de solicitar o recurso administrativo. 

10.5. O resultado final deste Edital será divulgado na DIREC/IFBA – Campus Salvador 

(https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais), de acordo com o Cronograma (Item 

12.1), listando-se as notas do Mérito do Proponente, do Mérito do Projeto, a pontuação final de 

cada proposta e o status no processo seletivo (aprovado com auxílio financeiro, aprovado sem 

auxílio financeiro ou reprovado). 

11. Do Relatório de Execução das Atividades 

11.1. Relatório parcial, transcorrido 6 (seis) meses após início do projeto, deve incluir o relatório 

técnico e de prestação de contas, o envio de ambos será via plataforma SUAP.  

11.1.1. Para o relatório técnico o proponente/coordenador do projeto deverá informar no 

diretamente no SUAP, na aba “Metas” o status de cada atividade: concluída, não 

concluída e parcialmente concluída com as devidas justificativas.  

11.1.2. Para entrega do relatório parcial financeiro deve ser enviado via SUAP na aba 

“Anexos” os documentos fiscais digitalizados e respectivas pesquisas de preços e extrato 

bancário atualizado da conta do projeto e termo de entrega termo de entrega e 

recebimento do bem adquirido com recursos de capital; 

11.2. Relatório final deve incluir o relatório técnico e de prestação de contas, o envio de ambos será 

via plataforma SUAP, no prazo de até 30 (trinta dias), após o término da execução do projeto, 

em conformidade com as Normas e cronograma estabelecidos para este Edital. 

11.2.1. Para o relatório técnico final o proponente/coordenador do projeto deverá informar no 

diretamente no SUAP as informações referentes as Metas, Fotos e Plano de desembolso. 

Os projetos de extensão acrescentam as abas Características dos beneficiários e Lições 

aprendidas.  

11.2.2. Relatório financeiro final, deve ser enviado via SUAP na aba Anexos com toda 

prestação de contas, acompanhada dos documentos fiscais digitalizados e respectivas 

pesquisas de preços, em formato PDF e extrato bancário da conta encerrada, Os 

documentos fiscais deverão conter o nome do proponente/coordenador o e o seu CPF, 

conforme orientações contidas no Anexo VI. O relatório deve ser enviado durante o 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais
https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais
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período estabelecido no cronograma deste edital para a prestação de contas por meio de 

formulário eletrônico disponibilizado pelo Comitê Gestor. 

11.3. Caso exista saldo não executado pelo pesquisador ao final do projeto, este deverá entrar em 

contato com a Diretoria Adjunta de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DACOF) do Campus 

Salvador para a emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor 

correspondente e anexar o comprovante de recolhimento junto com as devidas comprovações, 

conforme orientações contidas no Anexo VI. 

11.4. Para a comprovação de serviços de terceiros realizados por pessoa jurídica, o servidor executor 

do projeto deverá comprovar a despesa por meio de nota fiscal emitida em seu nome. Cupons 

fiscais serão aceitos apenas se estiverem identificados com o nome e CPF do 

proponente/coordenador do projeto 

11.5. Para a comprovação de serviços de terceiros realizados por pessoa física, o servidor e executor 

do projeto deverá apresentar recibo emitido, conforme Anexo III, em nome e CPF do 

Beneficiário, constando, também, nome e CPF do executor dos serviços, com a assinatura de 

duas testemunhas. 

11.6. A mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com 

o IFBA e, portanto, não poderá demandar deste qualquer pagamento, permanecendo na 

exclusiva responsabilidade do Coordenador do projeto. 

11.7. A não apresentação da prestação de contas no prazo previsto no Cronograma deste Edital 

implicará a inadimplência do proponente e a necessidade de devolução do auxílio financeiro 

recebido. 

11.8. A análise do relatório de prestação de contas será fundamentada nos critérios expostos neste 

Edital, observando-se o princípio da economicidade, no que diz respeito à relação entre o custo 

dos itens adquiridos, serviços prestados e valores praticados no mercado. 

11.9. Os documentos originais das notas fiscais, cupons fiscais e recibos deverão ser guardados pelo 

pesquisador por um período de até 5 anos, podendo o IFBA – Campus Salvador requisitar a 

qualquer tempo para fins de comprovação. 

12. Do Cronograma 

12.1. O certame regido por este Edital seguirá o seguinte calendário: 

Etapas Datas 

Publicação do Edital 05/11/2021 

Data limite para impugnação do Edital 08/11/2021 

Divulgação do Edital 05/11/2021 a 09/11/2021 

Inscrição/submissão de proposta (via SUAP) 10/11/2021 a 17/11/2021 
10/11/2021 a 19/11/2021 

Divulgação da lista de inscrições homologadas Até 19/11/2021 
Até 22/11/2021 
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Recurso da Homologação de Propostas 19/11/2021 a 22/11/2021 
22/11/2021 a 23/11/2021 

Divulgação do Resultado preliminar Até 03/12/2021 

Período Recursal 03/12/2021 a 06/12/2021 

Divulgação do Resultado Final Até 08/11/2021 
Até 09/12/2021 

Período para execução do projeto 02/01/2022 a 31/12/2022 
22/12/2021 a 22/12/2022 

Relatório parcial técnico e de prestação de contas financeira Até 02/07/2022 

Data limite para remessa do relatório final e prestação de contas 31/01/2023 

13. Das Disposições Finais 

13.1. A submissão de proposta implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, 

das quais o participante não poderá alegar desconhecimento. 

13.2. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, todo ou em parte, seja por 

decisão unilateral da DPGI e DIREC, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, 

sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

13.3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da publicação do 

resultado final, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Portal 

DIREC/IFBA – Campus Salvador (https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais) 

13.4. A DPGI e/ou DIREC não se responsabilizam por problemas na internet no momento da 

submissão ou arquivos carregados que estejam corrompidos. 

13.5. Todos os atos relativos a este Edital serão divulgados no Portal DIREC/IFBA – Campus 

Salvador (https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais). 

13.6. Esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na DPGI e/ou DIREC através dos e-mails: 

dpgi.salvador@ifba.edu.br e direc_campusssa@ifba.edu.br. 

13.7. Caso seja constatada irregularidade na documentação apresentada, a proposta submetida poderá 

ser desclassificada, 

13.8. As ações desenvolvidas no projeto não poderão ser cobradas qualquer taxa, tarifa ou similar do 

público-alvo. 

 

13.9. O proponente deverá manter, durante a execução do projeto, todas as condições, apresentadas 

na submissão da proposta, de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito 

cumprimento do seu objeto e preservar atualizados os seus dados cadastrais nos registros 

competentes. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais
https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais
mailto:dpgi.salvador@ifba.edu.br
mailto:direc_campusssa@ifba.edu.br
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13.10. A existência de registro de inadimplência, por parte do proponente, com o IFBA e/ou com a 

Administração Pública Federal, direta ou indireta, incluindo a Receita Federal do Brasil, o 

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, dentre outros, constituirá fator 

impeditivo para a homologação e contratação do referido projeto ou para sua continuidade, 

mesmo após aprovação e início de sua execução. 

13.11. A inadimplência, relativa a projetos anteriormente contemplados, constatada após a 

contratação do projeto aprovado no edital atual, será fator impeditivo para a continuidade do 

projeto vigente, devendo o proponente regularizar sua situação em, no máximo 30 dias a contar 

de sua notificação, sob pena de ter o seu atual projeto contratado encerrado e ter que realizar a 

devolução dos recursos não utilizados, se for o caso. 

13.12. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Gestor e homologados pelas DPGI e DIREC.  

 

 

Salvador, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

Ives Lima de Jesus 

Diretor Geral do Campus Salvador do IFBA 



Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 

Campus Salvador 

 

ANEXO I 

Barema de Avaliação do Mérito do Proponente (Máximo 100 pontos) 
(Tabela de Pontos com Base no Currículo Lattes - Período de 2016 a 2021) 

 

Proponente:  

Item de Avaliação 
Pontuação do Item Pontuação do Tópico 

Peso 
Quantidade 

Máxima 
Obtida 

Pontuação 

Máxima 
Obtida 

Titulação Acadêmica 

Doutor 20,0 1  

20,0  Mestre 10,0 1  

Especialista 5,0 1  

Produção Científica e Tecnológica 

Publicação de livro com ISBN 3,0 2  

54,0  

Publicação de capítulo de livro com ISBN 2,0 2  

Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 3,0 3  

Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2) 2,5 3  

Publicação em revistas e periódicos (Qualis B3 - B5) 2,0 3  

Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 1,5 2  

Trabalho completo publicado em anais internacionais 2,0 3  

Trabalho completo publicado em anais nacionais 1,5 2  

Resumo expandido publicado em anais internacionais 1,0 1  

Resumo expandido publicado em anais nacionais 1,0 1  

Produção de trabalhos técnicos 1,0 2  

Registro de Propriedade Intelectual no INPI 2,5 2  

Revisor de periódicos 0,5 1  

Orientações e Participações em Bancas 

Orientação de IC (concluídas e em andamento) 1,5 5  

26,0  

Orientação de Monografia (Graduação ou Especialização) 1,0 4  

Orientação de Dissertações de Mestrado 2,0 2  

Orientações de Teses de Doutorado 2,5 1  

Participação em Banca de Graduação ou Especialização 0,5 2  

Participação em Banca de Mestrado 1,0 2  

Participação em Banca de Doutorado 2,0 1  

Orientação concluída de outra natureza, como: TCC de 

curso técnico e prática profissional 
0,5 3  

Participação em bancas de comissões julgadoras 0,5 3  

TOTAL DE PONTOS 100,0  
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ANEXO II 

 Mérito da Projeto (Máximo 100 pontos) 
 

Título do Projeto: 

Item de Avaliação 
Pontuação Máxima 

permitida por item/tópico 
Pontuação Obtida 

Por Item Por Tópico Por Item Por Tópico 

Critérios Gerais     

Coerência do tema proposto com os objetivos deste 

Edital 
10,0 

35,0 

pontos 

 

. 

Coerência entre objetivos, metodologia e resultados 

esperados. 
8,0  

Adequação ao cronograma proposto e a integração com 

os objetivos do projeto 
8,0  

Viabilidade de execução no contexto institucional 

previsto (recursos, infraestrutura física, etc.). 
9,0  

Desenvolvimento do Projeto     

Articulação entre grupos e núcleos de pesquisa e/ou 

extensão do Campus Salvador, a desenvolverem 

atividades de ensino, pesquisa, inovação e/ou extensão. 

9,0 

35,0 

pontos 

 

 

Inserção de ações que articulem o ensino, a pesquisa, a 

inovação e/ou a extensão, com vistas ao atendimento 

das demandas aplicadas no Campus Salvador e/ou no 

seu entorno. 

17,0  

Impacto na formação de pessoas, relevância do projeto 

para mudança de realidade local e ações de divulgação 

na comunidade interna e externa. 

9,0  

Resultados Esperados     

Expectativa de geração de produtos e/ou processos 

inovadores de ensino, pesquisa, inovação e/ou extensão. 
 15,0 

30,0 

pontos 

 

 Aplicação e/ou desdobramentos junto às empresas e/ou 

comunidades em temas como qualificação, tecnologias, 

inclusão, entre outros. 

 15,0  

TOTAL DE PONTOS 100,0   
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ANEXO III 

Recibo de Pagamento 

Prestação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Número de Identificação do Projeto: 
 
 

RECIBO 
 

Recebi de _________________________________________________________________________________,  a 

Importância de R$ ___________,_____ ( ________________________________________________________  

________________________________________________________________________ ),  relativo aos serviços  

prestados de _________________________________________________________________________________ 
 

Local da prestação do serviço: 

 
Início da prestação do serviço:         /        /                  Término da prestação do serviço:         /         / 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Nome: 

Profissão: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

R.G: CPF: Passaporte (se estrangeiro): 

 

TESTEMUNHAS 

Nome: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

CPF: Identidade: Assinatura: 

 
Nome: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

CPF: Identidade: Assinatura: 

 

ASSINATURAS 

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram 

prestados, por ser verdade, firmo o presente recibo. 

 

Em _____ / _____ / ______    

 
____________________________________________ 

Coordenador do projeto 

Declaro que prestei os serviços constantes do presente 

recibo, não sendo servidor público e/ou bolsista do 

CNPq. 

 

Em ______ / ______ / ______ 

 

____________________________________________ 

Prestador do serviço 
Fonte: Adaptado do CNPQ (2020) 
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ANEXO IV 

 

AUTODECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FISCAL DO(A) SERVIDOR(A) 

PROPONENTE 

 

Salvador,  _____ / _____ /2021. 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________________ , 

CPF No __________________________________, Servidor/Proponente do projeto intitulado                                   

________________________________________________________________________________

declaro para os devidos fins de direito que não possuo qualquer inadimplência com o IFBA e com a 

Administração Pública Federal, direta ou indireta, incluindo a Receita Federal, o Sistema Integrado 

de Administração Financeira – SIAFI, dentre outros, sob pena de indeferimento de minha proposta,  

constituindo fator impeditivo para a homologação e contratação do referido projeto ou para sua 

continuidade mesmo após aprovação e início de sua execução. Assumo ainda a obrigação de, durante 

a execução do projeto, manter todas as condições, apresentadas na submissão da proposta, de 

qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do referido objeto e 

preservar atualizados os meus dados cadastrais nos registros competentes. Estou ciente de que a 

inadimplência relativa a projetos anteriormente contemplados em editais da DPGI e/ou DIREC, 

constatada após a contratação do referido projeto, será fator impeditivo para a continuidade do projeto 

vigente, cabendo a mim regularizar esta situação em, no máximo 30 dias a contar da data de 

notificação, sob pena de ter o projeto supracitado encerrado a qualquer tempo, e realizar a devolução 

dos recursos não utilizados, se for o caso. Por fim, declaro ainda estar ciente de que, caso constatada 

a qualquer tempo, a falsidade desta declaração, o IFBA poderá adotar as providências cabíveis 

administrativamente e criminais, diante dos indícios de crime de falsidade ideológica. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nome Completo e assinatura do(a) Proponente do Projeto 
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ANEXO V 
 

Exemplo de comprovação de cadastro como avaliador de projeto 
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ANEXO VI 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A CONCESSÃO E UTILIZAÇÃO DOS  RECURSOS 
VINCULADOS AO EDITAL nº 18/2021/DPGI/DIREC/IFBA – Campus Salvador E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO PESQUISADOR 

 
Os recursos previstos no auxílio ao pesquisador decorrem do orçamento de custeio 
e de capital do Campus de Salvador do IFBA, e está também previsto no Decreto Nº 
9.283/2018. 

1. Meu projeto foi aprovado. Como faço para receber os pagamentos de Auxílio 
Financeiro à Pesquisador? 

R: O pesquisador deverá abrir uma conta corrente específica ou utilizar uma conta corrente, 
já existente, de sua titularidade especificamente para o projeto. Através da conta corrente 
será possível utilizar as funções de saques, débitos e transferência. Ao final, o recurso 
deverá ser comprovado por documentos fiscais válidos (nota fiscal ou cupom fiscal). 

Sugere-se que seja evitada a contratação de pessoa jurídica ou física que não emitam 
documentos fiscais necessários à prestação de contas (pessoa jurídica - nota fiscal & 
pessoa física - nota fiscal e/ou recibo). 

Assim, o recurso só poderá ser utilizado se houver possibilidade de apresentar os 
comprovantes exigidos para prestação de contas. 

 
A pessoa física poderá emitir nota fiscal como autônomo na prefeitura ou no SAC. 

 
2. Os comprovantes dos gastos podem conter rasuras ou emendas? 

R: Não. 

 
 

3. Eu posso gastar o valor total concedido ao projeto tanto em custeio quanto em 
capital? 

R: Não. O valor concedido tanto para custeio quanto para capital deverá ser gasto 
rigorosamente no limite estabelecido, pois as ações de custeio  e de Capital, decorrente do 
orçamento do Campus de Salvador são diferentes. A ação de Capital são 20RG e a ação 
de custeio 20RL, não se confundindo. Ademais, não se pode, de ofício, alterar os valores 
aprovados de custeio para capital, ou vice-versa, pois essa alteração é feita quando das 
janelas de trocas de recursos junto ao Ministério da Economia, o que já foi feito para 
viabilização dos recursos para o Edital, o que não será mais possível. Assim, o valor 
aprovado em cada tipo de recurso não poderá ser usado de forma distinta da que foi 
aprovado. 

 
Exemplo:  
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Aprovação de R$ 3.000,00 de custeio - Pode ser usado dentro dos gastos de custeio, 
em qualquer gasto previsto, dentro da ação de custeio do projeto, mas havendo 
saldo não pode ser usado para gastos de capital. 

Aprovação de R$ 2.000,00 de capital - Pode ser usado dentro dos gastos de capital, 
em qualquer gasto previsto, dentro da ação capital do projeto, mas havendo saldo 
não pode ser usado para gastos de custeio. 

 
4. Para gastar o recurso eu preciso fazer 3 cotações para a contratação dos itens de 
custeio e/ou de capital previsto para o projeto? 

R: Para a execução dos gastos faz-se obrigatória a realização de cotação, devendo-se 
escolher, no mínimo, 03 estabelecimentos, optando-se sempre em contratar o serviço ou 
adquirir produtos pelo menor preço. O projeto de pesquisa ou extensão não segue o mesmo 
procedimento para a realização de uma licitação, uma vez que a contratação é efetuada 
pelo pesquisador. Contudo, por se tratar de recursos públicos e em obediência ao princípio 
da eficiência e economicidade, faz-se necessário proceder com a pesquisa de preços que 
gere o melhor custo-benefício para a administração pública, devendo o pesquisador realizar 
a pesquisa de três orçamentos para o item a ser contratado. Contudo, existem exceções 
para o caso de não ser possível ou não ter alcançado o mínimo de três cotações, conforme 
IN 73/2020. 

 
O/A pesquisador/ deverá proceder com a pesquisa de preço observando uma das opções 
previstas no Art. 5o., da IN 73/2020, ou de forma combinada, a saber: 

 
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 
licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a 
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, 
desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 
1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no 
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação 
do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou 

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, 
desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) 
meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos 

do inciso IV, deverá ser observado: 
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do 

objeto a ser licitado; 
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 
a) descrição do objeto, valor unitário e total; 
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b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; 

c) endereço e telefone de contato; e 
d) data de emissão. 
III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de 

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação 
de que trata o inciso IV do caput. 
 
6. Na pesquisa de preço não consegui 3 orçamentos. O que fazer? 

R: Caso não tenha sido possível a realização de 3 orçamentos para a contratação de um 
item, deverá o pesquisador justificar o motivo, observando o que determina o Art. 6o. da IN 
73/2020: 

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a 
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida 
sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que 
trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 
excessivamente elevados. 

 
(...) 

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base 
em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor 
responsável e aprovado pela autoridade competente. 

 
Nos casos de existirem fornecedores no mercado, mas não houve resposta no tempo 
necessário à execução do projeto, o pesquisador poderá anexar os e-mails enviados, sem 
a devida resposta juntamente com o procedimento para a execução da contratação. 

 
7. O pesquisador precisa comprar um equipamento, mas só existe um fornecedor no 
mercado brasileiro capaz de fornecer o item. É possível comprar com apenas um 
orçamento? 

R: SIM, conforme Art. 25 da Lei 8.666/1993. Apesar de não ser processo licitatório, uma 
vez que está sendo executado pelo pesquisador, por meio de seu CPF, o pesquisador 
poderá contratar o bem ou serviço, observando para tanto o supracitado dispositivo. Deverá 
solicitar a empresa emissão de Declaração de Exclusividade, nos termos da legislação 
vigente. 

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 
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atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 
de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito 
no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2o  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de 
outras sanções legais cabíveis. 

 

8. Quais são os comprovantes que devo dispor para realizar a prestação de contas 
relativo ao pagamento de serviços de pessoa jurídica ou pessoa física? 

R: Para contratação de pessoa jurídica os documentos são:  Nota Fiscal ou Nota Fiscal 
Fatura ou Cupom Fiscal, em nome do pesquisador. Para contratação de serviços de pessoa 
física serão considerados pagamentos com a comprovação de RECIBO DO PRESTADOR 
DE SERVIÇO – Pessoa Física, conforme Anexo do Edital ou emissão de Nota Fiscal de 
Autônomo na Prefeitura ou SAC. 

9 Qual a referência de diárias no Brasil e no exterior que devo adotar? 

R: O pesquisador deverá tomar como base para a concessão de diárias pelo projeto o 
Decreto 5.992/2006 para viagens nacionais e o Decreto nº 6.576/2008 para viagens 
internacionais. Para a concessão de diárias para discentes não há parâmetro definido em 
Lei. Recomenda-se usar os valores dos dispositivos supracitados como referência. 

 
9.1. De que forma posso comprovar o uso de diárias? 

R. Comprovantes de gastos no local para o qual foi realizada a viagem; certificado de 
participação de evento, se for o caso;  bilhetes de passagens, recibo de táxi, Uber, etc).  

Havendo deslocamento com veículo próprio, deverá o pesquisador comprovar em relatório 
próprio todas as atividades realizadas.  
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Conforme o SCDP é permitido acrescer 50% do valor da diária na viagem de ida e 50% de 
diária no retorno em decorrência do período de deslocamento. 

 
10. Posso gastar mais do que foi autorizado no projeto? 

R: Não.  

 
11. Eu preciso modificar as rubricas previamente aprovadas no orçamento concedido 
pelo IFBA/Campus de Salvador, ao qual concorri com o meu projeto junto a DPGI 
e/ou DIREC. Como devo fazer? 

R. O pesquisador deve enviar e-mail com ofício para a DPGI ou DIREC, conforme 
aprovação do projeto, solicitando alteração do detalhamento orçamentário. Uma vez 
aprovada a alteração, o recurso poderá ser utilizado no item requerido. A modificação, ao 
final do projeto, deve acompanhar a prestação de contas com a devida justificativa. 

 
12. Finalizei o projeto, mas sobrou saldo que não será mais necessário executar. O 
que fazer? 

R: O pesquisador deverá entrar em contato com a Diretoria Adjunta de Contabilidade, 
Orçamento e Finanças - DACOF, para que seja emitido a Guia de Recolhimento da União 
- GRU no valor correspondente ao saldo do projeto. 

 
13. Como saber se um bem é Consumo ou Permanente? 

 
R: a. Material de Consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da 
Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada 
a dois anos;  

b. Material Permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. Além disso, na 
classificação da despesa com aquisição de material devem ser adotados alguns parâmetros 
que distinguem o material permanente do material de consumo.  
 

Um material é considerado de consumo caso atenda um, e pelo menos um, dos critérios 
a seguir: 

 a. Critério da Durabilidade: se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas 
condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;  

b. Critério da Fragilidade: se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, 
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade;  

c. Critério da Perecibilidade: se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se 
deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;  

d. Critério da Incorporabilidade: se está destinado à incorporação a outro bem, e não 
pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal. Pode 
ser utilizado para a constituição de novos bens, melhoria ou adições complementares de 
bens em utilização (sendo classificado como 4.4.90.30), ou para a reposição de peças para 
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manutenção do seu uso normal que contenham a mesma configuração (sendo classificado 
como 3.3.90.30);  

e. Critério da Transformabilidade: se foi adquirido para fim de transformação. 
 
 
 

14. E os livros, são materiais de consumo ou permanente? 

  
R: Os livros e demais materiais bibliográficos apresentam características de material 
permanente (durabilidade superior a dois anos, não é quebradiço, não é perecível, não é 
incorporável a outro bem, não se destina a transformação). Porém, o art. 18 da Lei nº 
10.753/2003, considera os livros adquiridos para bibliotecas públicas como material de 
consumo. “Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas 
públicas, o livro não é considerado material permanente.”  

As demais bibliotecas devem classificar a despesa com aquisição de material 
bibliográfico como material permanente. A Lei nº 10.753/2003 ainda determina: 

 Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em 
fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, 
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.  

  
Parágrafo único. São equiparados a livro:  
I – fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro; 
II – materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material 

similar;  
III – roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas; 
IV – álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;  
V – atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;  
VI – textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato 

de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;  
VII – livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com 

deficiência visual;  
VIII – livros impressos no Sistema Braille.  
  
“Biblioteca Pública” no sentido técnico do termo, a saber, uma unidade bibliotecária 

destinada indistintamente a todos os segmentos da comunidade, com acervos de interesse 
geral, voltados essencialmente à disseminação da leitura e hábitos associados entre um 
público amplo definido basicamente em termos geográficos, sem confundir com as 
bibliotecas destinadas a atender um segmento da comunidade com um propósito específico 
(a exemplo da biblioteca escolar, a universitária, a especial, a especializada e a infantil); 

 1.23 atente especialmente para a não-caracterização como "bibliotecas públicas", 
no sentido técnico, daqueles acervos que destinem-se prioritariamente à prestação de 
serviços de informação, documentação e comunicação necessários para o 
desenvolvimento dos programas de ensino e pesquisa das suas unidades acadêmicas 
(bibliotecas universitárias); (Acórdão 111/2006 – 1ª Câmara – Tribunal de Contas da União 
– TCU)  

(...) 
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As aquisições que não se destinarem às bibliotecas públicas deverão manter os 
procedimentos de aquisição e classificação na natureza de despesa 4.4.90.52 – Material 
Permanente – incorporando ao patrimônio. Portanto, devem ser registradas em conta de 
ativo imobilizado. 
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