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PORTARIA Nº 26/2021                   

Dispõe sobre o EDITAL DE APOIO A PROPOSTAS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA 
EESC-USP DESTINADOS À PESQUISA  

 

A Escola de Engenharia de São Carlos da USP torna público o presente Edital para seleção 
de propostas para manutenção preventiva ou corretiva de equipamentos de laboratório 
destinados à pesquisa.  

Artigo 1º. Finalidade: 

Este Edital visa apoiar propostas de manutenção corretiva ou preventiva de 
equipamentos de laboratório que são imprescindíveis ao desenvolvimento de pesquisas 
na EESC e que não sejam elegíveis para solicitação de auxílio da FAPESP, na modalidade 
"Reparo de equipamentos". Além de ter por objetivo atender às necessidades mais 
urgentes no momento, visa ainda mapear a demanda existente para ajustar a previsão de 
recursos para o orçamento de 2022. 

I. O valor total disponível para o presente Edital é de R$ 45.055,05 (quarenta e cinco 
mil e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) que serão distribuídos para as 
diferentes propostas selecionadas de acordo com os itens financiáveis aprovados, 
em conformidade com os critérios de avaliação.  

II. O orçamento de cada proposta é livre, e a adequação, justificativa e valores 
apresentados constituirão um ponto importante na avaliação da proposta.  

III. Os recursos concedidos aos projetos contemplados poderão ser utilizados para os 
seguintes tipos de despesas:  

a) Aquisição de peças;  
b) Serviços de terceiros;  
c) Material de consumo essencial para o reparo.  

IV. O financiamento das propostas selecionadas será feito por meio de recursos 
orçamentários da EESC-USP.  

Artigo 2º. Das Inscrições: 

I. São elegíveis propostas para manutenção preventiva ou corretiva de 
equipamentos de pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos, com o devido 
registro patrimonial.   

II. Serão permitidas no máximo 2 propostas por laboratório de pesquisa, com ordem 
de prioridade justificada.  
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III. A proposta deve ser encaminhada para a Comissão de Pesquisa da EESC pelo 
docente responsável pelo laboratório, com manifestação favorável da Chefia do 
Departamento ao qual está vinculado o laboratório.  

IV. Deve ser apresentado orçamento para solicitação do recurso, com detalhamento 
dos itens solicitados, juntamente com uma justificativa para a solicitação, 
principalmente se for manutenção preventiva, ressaltando qual a importância 
desse procedimento para o equipamento em questão, incluindo um relatório de 
avaliação da empresa que fará a manutenção.  

V. A utilização dos recursos seguirá os prazos definidos pela Assistência Financeira da 
EESC. 

VI. As propostas deverão ser encaminhadas em formulário específico disponibilizado 
pela Comissão de Pesquisa da EESC, do qual constarão os seguintes itens: 

a) Nome do Proponente. 
b) Laboratório e Departamento no qual se localiza o equipamento. 
c) Nome do equipamento. 
d) Descrição do equipamento. 
e) Número de patrimônio do equipamento. 
f) Ano de aquisição do equipamento e valor quando foi adquirido. 
g) Fonte de recursos para aquisição do equipamento (FINEP, FAPESP, 

recurso orçamentário, etc.). 
h) Lista de usuários do equipamento. 
i) Relevância do equipamento para o desenvolvimento das pesquisas nas 

áreas de conhecimento atendidas. 
j) Tipo de manutenção: 

(      ) Corretiva   
(       ) Preventiva (neste caso deve ser anexado relatório de avaliação 

da(s) empresa(s) que se propõe(m) a realizar o serviço) 
k) Justificativa do proponente para a solicitação e para o tipo de 

manutenção. 
l) Valor solicitado (anexar orçamento). 

VII. Somente serão consideradas as propostas cujo formulário tenha sido preenchido 
por completo, com todas as informações solicitadas.  

Artigo 3º. Da Seleção: 

As propostas serão analisadas por um Comitê de Avaliação constituído pela 
Diretoria da EESC, que utilizará os seguintes critérios de avaliação:  

a) Utilização do equipamento prioritariamente para o desenvolvimento 
de pesquisa científica e tecnológica considerando o uso pelo 
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departamento, pela unidade, pela USP e para atender demandas 
externas.  

b) As atividades de manutenção corretiva terão prioridade no presente 
Edital. 

c) Para manutenção corretiva, será considerado a relação custo-benefício 
do conserto em termos de uso multiusuário/custo do serviço/vida útil 
do equipamento/custo do equipamento.  

d) Para manutenção preventiva, será considerada a justificativa com 
parecer da empresa sobre a necessidade e importância do serviço.  

Artigo 4º. Do Relatório e Prestação de Contas: 

I. Qualquer mudança nos itens aprovados no presente Edital deve ter autorização 
antecipada da EESC-USP.  

II. Toda a prestação de contas deverá ser encaminhada à Assistência Financeira da 
EESC, acompanhada dos documentos por ela definidos para esta finalidade. 

Artigo 5º. Cronograma: 

Envio das propostas  15/maio/2021  
Publicação do resultado 31/maio/2021 
 

Artigo 6º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

 

 

                                                                                           São Carlos, 27 de abril de 2021. 

 

 

       Edson Cezar Wendland 
  Diretor 


		2021-04-28T11:50:46-0300
	Edson Wendland




