
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

EDITAL PRPq – 05/2013

A  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  da  UFMG,  considerando  a  necessidade  de  manutenção  de 
equipamentos de laboratório,  não contemplada por Editais de agências financiadoras, torna 
público este Edital para selecionar propostas, submetidas por Unidades Acadêmicas da UFMG, 
para manutenção de equipamentos de pequeno e médio porte,  priorizando investimentos em 
equipamentos de laboratórios multiusuários.

1. OBJETIVOS

Disponibilizar  recursos  para  a  manutenção  corretiva  e/ou  preventiva  de  equipamentos  de 
pequeno e médio porte, evitando interrupções ou promovendo o restabelecimento do uso dos 
equipamentos.

Define-se como equipamentos de pequeno e médio porte aqueles cujo valor de aquisição tenha 
sido igual ou inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. DIRETRIZES PARA O APOIO

As Unidades Acadêmicas encaminharão propostas orçamentárias para a manutenção corretiva 
e/ou  preventiva  de  equipamentos  diretamente  à  Pró-Reitoria  de  Pesquisa.  As  propostas 
deverão refletir a necessidade dos equipamentos para a execução de projetos de pesquisa. 

A solicitação deverá contemplar os seguintes itens:

a) característica da proposta (manutenção corretiva e/ou preventiva de equipamentos), 
detalhando urgência, relevância e gravidade do problema;

b) descriçao  do(s)  equipamento(s)  que  necessita(m)  de  reparo  e/ou  manutençao, 
indicaçao de seu valor de aquisiçao, ano de fabricaçao, procedência, forma e data de 
aquisiçao, estado atual e registro patrimonial;

c) descriçao dos serviços de reparo e/ou manutençao para cada equipamento, com o 
respectivo orçamento;

d) o  laboratório  no  qual  o(s)  equipamento(s)  que  sofrerá(ão)  manutenção  está(ão) 
instalado(s) deverá obrigatoriamente estar cadastrado na plataforma SOMOS UFMG 
(www.somos.ufmg.br);

e) lista dos programas de pós-graduação stricto sensu atendidos pelo(s) equipamento(s); 
f) Apresentação de carta-compromisso da diretoria da unidade acadêmica proponente 

confirmando  o  uso  compartilhado  do  equipamento  por  diversos  usuários  e 
comprometendo-se com a execução financeira dos recursos disponibilizados para o fim 
proposto;

 



Itens financiáveis:

Custeio  visando a manutenção corretiva  e/ou  preventiva  de equipamento(s)  de pequeno e 
médio porte, podendo compreender serviços de terceiros (pessoa jurídica) e/ou peças e partes 
necessárias.

Itens não-financiáveis:

Não  serão  apoiados  por  este  Edital  reparos  de  equipamentos  de  ar-condicionado,  de 
refrigeradores e freezers comuns (modelos domésticos) e de equipamentos de informática.

3. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO

3.1. As propostas serão analisadas por Comitê designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da 
UFMG, que conduzirá o processo de avaliação e de seleção de propostas, decidirão sobre a 
classificação final, em ordem decrescente de prioridade.

3.2. Serão indeferidas solicitações de itens não caracterizados como de uso compartilhado, 
assim como itens não destinados a atividades de pesquisa, tais como mobiliário e/ou eletro-
eletrônicos destinados a infra-estrutura administrativa.

3.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos estabelecidos no 
presente Edital.

3.4.  A  classificação  da  proposta  não  implicará  na  garantia  de  apoio  à  manutenção  do 
equipamento, que ficará condicionada à disponibilidade orçamentária.

4. DOS PRAZOS

As propostas deverao ser encaminhada à Pro-Reitoria de Pesquisa no periodo de 10 de abril a 
03 de junho de 2013.

5. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As cópias de nota de empenho e de ordem bancária, referentes aos itens apoiados no presente  
Edital, deverão ser encaminhadas à PRPq no prazo de até 30 dias após a execução do apoio.

6. DOS RECURSOS

Os recursos poderão ser apresentados segundo os procedimentos regimentais da UFMG, no 
prazo de até 10 (dez) dias corridos da divulgação dos resultados.

Omissões deste Edital serão resolvidas pela PRPq. 

Belo Horizonte, 10 de abril de 2013.

Prof. Renato de Lima Santos 
Pró-Reitor de Pesquisa - UFMG


