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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto

CONCEDENTE:

INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  BAIANO  –  IF 
Baiano  doravante  denominada  CONCEDENTE,  pessoa  jurídica  de  direito  público, 
instituída pela Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e Decreto nº. 6.986, de 20 de 
outubro  de 2009,  inscrito  no  CNPJ sob o  nº.  10.724.903/0001-79,  sediada à  Rua do 
Rouxinol, nº 115, Bairro do Imbuí, CEP: 41720-052, Salvador-BA, neste ato representado 
por  seu Reitor,  Prof.  GEOVANE BARBOSA DO NASCIMENTO,  nomeado através do 
Decreto de 13 de março de 2014.

INTERVENIENTE:

PRÓ-REITORIA  DE  PESQUISA  E  INOVAÇÃO,  doravante  denominada  PROPES, 
sediada à  Rua do Rouxinol, nº 115, Bairro do Imbuí, CEP: 41720-052, Salvador-Bahia, 
neste ato representada por seu Pró-Reitor, Prof. Dr. Delfran Batista dos Santos, nomeado 
através da Portaria Nº 343 de 18 de março de 2014.

BENEFICIÁRIO:

Condições Gerais

I. Da Concessão

I.1  - A concessão de apoio financeiro dar-se-á mediante celebração do instrumento ora 
denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto anexo ao 
Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro. 

.
I.2 – Compete à CONCEDENTE:

1) efetuar a transferência de recursos financeiros na forma estabelecida no Cronograma 
de Desembolso estabelecido no Edital em questão;

2) os bens adquiridos com recursos destinados ao projeto de pesquisa objeto do presente 
instrumento serão de propriedade exclusiva da  CONCEDENTE. Ao término da vigência 
deste instrumento, os bens adquiridos serão doados ao Campus sede da pesquisa, salvo 
determinação contrária da CONCEDENTE;
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3) analisar os Relatórios de execução técnica e financeira alusivos ao objeto deste Termo;

4) acompanhar os projetos por meio de:
*visitas  in  loco com  a  participação  da  equipe  técnica  da  PROPES  e/ou  consultores 
especificados pela CONCEDENTE, quando pertinente;
*relatórios  técnico  e  financeiro  parcial  de  execução,  que  deverá  ser  entregue,  pelo 
BENEFICIÁRIO, de acordo com o edital;
*relatório  técnico  final,  circunstanciado,  demonstrando  os  resultados,  conclusões  e 
produtos  obtidos,  encaminhados  até  30  (trinta)  dias  após  o  prazo  de  vigência  do 
Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Projeto;
*cópias  de  artigos  publicados  em  revistas  ou  anais  de  congressos  nacionais  ou 
estrangeiros,  artigos,  ainda  no  prelo,  submetidos  a  revistas,  e  outras  formas  de 
comunicação científica.

5) receber a prestação de contas do BENEFICIÁRIO, para análise e parecer;

6) proceder ao cancelamento do apoio financeiro concedido, por ocorrência, durante sua 
implementação,  de  fatos  cuja  gravidade  justifique  o  ato,  sem  prejuízo  de  outras 
providências cabíveis;

7)  acompanhar,  controlar  e  fiscalizar  as  atividades  de  execução  técnica  e  financeira, 
avaliando os seus resultados e reflexos.

I.3 – Compete ao BENEFICIÁRIO:

1)  não estar  com pendências  na prestação de contas  técnica  e  financeira  de  apoios 
anteriores  concedidos  pelo  IF  Baiano,  até  a  data  de  assinatura  do  Instrumento  de 
Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro;

2)  não executar despesas em data anterior ou posterior à vigência do  Instrumento de 
Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro. Despesas realizadas fora do prazo de 
aplicação dos recursos serão glosadas;

3) indicar  os dados corretos de conta corrente, preferencialmente no Banco do Brasil ou 
Caixa  Econômica  Federal,  para  movimentação  dos  recursos  destinados  ao 
desenvolvimento do projeto indicado no  Instrumento de Concessão e Aceitação de 
Apoio Financeiro; 

4) não utilizar os recursos recebidos para fins outros que não os aprovados;

5)  não transferir verbas ou saldos de um projeto para outro, mesmo que o proponente 
seja  beneficiário  de  mais  de  um auxílio  em curso,  ainda que se  trate  de  projeto  em 
andamento;

6)  para fins de pagamento dos itens financiáveis aprovados para desenvolvimento do 
projeto, a CONCEDENTE considera exclusivamente o período de vigência previsto no
Instrumento  de  Concessão  e  Aceitação  de  Apoio  Financeiro,  podendo  o 
BENEFICIÁRIO solicitar prorrogação de prazo de vigência, a ser protocolado na PROPES 
30 (trinta) dias antes do término da vigência deste Termo. Caso o período seja diverso, 
fica  o  BENEFICIÁRIO  obrigado  a  efetuar  a  devolução  à  CONCEDENTE  dos  valores 
usados indevidamente;



7)  colaborar  com  a  CONCEDENTE  como  consultor  ad  hoc  em  assuntos  de  sua 
especialidade, sempre que solicitado;

8)  sempre  solicitar  à  CONCEDENTE  autorização,  acompanhada  de  justificativa,  para 
quaisquer modificações no Plano de Trabalho anexo ao  Instrumento de Concessão e 
Aceitação de Apoio Financeiro;

9) ser responsável pelo cumprimento das atividades de pesquisa estabelecidas no plano 
de trabalho, a serem desempenhadas pelos bolsistas associados ao seu projeto;

10)  apresentar  à  CONCEDENTE,  quando for  solicitado  e  nos prazos  previstos  neste 
Termo, os relatórios técnicos e de prestação de contas financeira;

11)  participar  de  seminários  específicos  realizados  pela  CONCEDENTE  para 
apresentação  de  resultados  referentes  à  execução  do  plano  de  trabalho  aprovado, 
sempre que convocado;

12) responsabilizar-se pela referência obrigatória ao apoio prestado pela CONCEDENTE 
como financiadora, utilizando a logomarca da instituição e do Governo Federal, em todas 
as  formas  de  divulgação  do  projeto,  notadamente  nas  publicações,  nos  trabalhos 
apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de divulgação;

13) tratar, aplicável ao caso, os resultados do projeto ou relatório em si que tenham valor 
comercial  ou possam levar  ao desenvolvimento  de uma criação protegida,  a troca de 
informações e a reserva dos direitos, de acordo com a Lei de Inovação, nº 10.973, de 
2/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11/10/2005;

14)  responsabilizar-se  por  todas  as  providências  que  envolvam  permissões  e 
autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para execução do projeto, 
Comitê  de  Ética  (CEEA-IFBAIANO),  no  caso  de  experimentos  envolvendo  animais; 
EIA/RIMA, na área ambiental;  autorização da CTNBio, em relação a genoma, e/ou da 
FUNAI, em relação às áreas indígenas; entre outras;

15) fazer, durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com à 
CONCEDENTE, por escrito;

16) fazer prestação de contas subsidiado, por meio de relatório de aplicação de recursos 
disponível no site. 

17) em caso de publicações, o BENEFICIÁRIO terá o prazo de 1 (um) mês para enviar 
cópia da publicação à CONCEDENTE ou carta  de aceite  dos originais  assinada pelo 
editor-chefe do periódico;

18) coordenar,  supervisionar,  ordenar  as  despesas  e  implementar  a  execução  dos 
serviços previstos no projeto de forma direta;

19) encaminhar à CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência 
do Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro, relatório técnico final das 
atividades desenvolvidas para a execução do projeto,  sendo 01 (uma) via impressa e 
outra em arquivo(s) na extensão pdf, encaminhado de forma eletrônica para o endereço 
eletrônico prpi@ifbaiano.edu.br.



20) fornecer todas as informações solicitadas pela CONCEDENTE referentes ao projeto
indicado no Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro;

21) gerenciar na qualidade de BENEFICIÁRIO/COORDENADOR/ORDENADOR DE
DESPESAS,  as  operações financeiras decorrentes do cumprimento  deste Termo, tais 
como  receber  da  CONCEDENTE  na  conformidade  do  cronograma  de  aplicação,  os 
repasses  financeiros  destinados  a  fazer  face  às  despesas  decorrentes  do 
desenvolvimento do projeto;

22) apresentar  durante  a  execução  do  objeto  do  presente  Termo,  se  solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto aos encargos 
e as obrigações assumidas em decorrência deste Termo e do Instrumento de Concessão 
e Aceitação de Apoio Financeiro,  inclusive  quanto à comprovação do pagamento dos 
encargos sociais, fiscais e comerciais;

23) restituir o valor transferido, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais na 
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a partir da data 
de seu recebimento, nos seguintes casos:
a) quando não for executado o objeto da avença;
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; e
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no presente 
Termo.

24) manter registros, arquivos e controle contábeis específicos para as despesas relativas 
ao presente Termo;

25) assumir  todas  as  obrigações  legais  decorrentes  de  contratações  eventuais 
necessárias à consecução do objeto, não tendo tais contratações qualquer vínculo para 
com a CONCEDENTE;

26) caso  o  BENEFICIÁRIO  não  cumpra  as  obrigações  aqui  dispostas,  ficará 
impossibilitado de pleitear qualquer auxílio  da  CONCEDENTE,  até que as pendências 
estejam resolvidas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

I.4 – Compete à INTERVENIENTE:

II - Prestação de Contas

As prestações de contas parcial e final obedecerão aos ditames previstos nas normas 
vigentes da CONCEDENTE, disponível na página da IF Baiano na Internet.

II.1  –  Prestação  de  Contas  Parcial:  As  prestações  de  contas  parciais  deverão  ser 
apresentadas à CONCEDENTE dentro do prazo solicitado por esta, sendo condicionantes 
para a liberação das parcelas subseqüentes;

II.2 – Prestação de Contas Final:  A prestação de contas final,  do total  dos recursos 
recebidos,  deverá  ser  apresentada  à  CONCEDENTE,  até  60  (sessenta)  dias  após  o 
término da vigência do Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro;

II.3 - Os documentos comprobatórios de quaisquer despesas relativas a custeio ou capital  
deverão  ser  emitidos  conforme  a  seguir:  Nome  do  Beneficiário/Instrumento  de 
Concessão  e  Aceitação  de  Apoio  Financeiro  nº  _____/20___,  contendo 



obrigatoriamente, data de emissão, descrição detalhada dos materiais, bens ou serviços 
adquiridos/contratados;

II.4 -  Não serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, 
rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao prazo de aplicação 
dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido;

II.5  -  Todo comprovante  de despesa deverá  ser  apresentado em original,  organizado 
cronologicamente e numerado seqüencialmente;

II.6  -  Caso haja aquisição de bens patrimoniais por meio de importação,  deverão ser 
encaminhadas,  quando  da  prestação  de  contas,  cópia  da  Fatura  Comercial  e  dos 
comprovantes do pagamento, bem como declaração de importação e contrato de câmbio;

II.7  – Em qualquer caso de devolução dos recursos recebidos, os valores deverão ser 
devolvidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, por meio de Guia de Recolhimento da União 
(GRU), conforme orientações da Pró-Reitoria de Administração do IF Baiano;

II.8  - Os pedidos de informações sobre prestação de contas deverão ser atendidos pelo 
BENEFICIÁRIO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de seu recebimento;

II.9 - A aprovação da prestação de contas ficará condicionada à devolução de saldo e

III - Da Liberação dos Recursos

Os recursos financeiros serão liberados de acordo com o Cronograma de Desembolso do 
Plano  de  Trabalho,  anexo  ao  Instrumento  de  Concessão  e  Aceitação  de  Apoio 
Financeiro.

IV - Da Vigência e da Publicação

O  presente  Termo  vigorará  pelo  prazo  de  01  (um)  ano,  contado  da  data  de  sua 
assinatura.

V - Do Aditamento

Sempre  que  se  fizer  necessário  ao  bom andamento  dos  trabalhos,  os  partícipes,  de 
comum acordo, poderão alterar este Termo mediante Termo Aditivo, com exceção da 
alteração de seu objeto.

Subcláusula Única  – Qualquer solicitação de alteração do presente Termo, através de 
Termo  Aditivo,  deverá  ser  protocolada  junto  à  INTERVENIENTE,  com  antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência deste Termo.

VI- Da Denúncia, Suspensão ou Rescisão

6.1 -  Quando o BENEFICIÁRIO desistir da execução do projeto, antes do seu início, os 
recursos serão devolvidos à CONCEDENTE, com justificativa plausível da desistência, no 
prazo de 30 (trinta) dias de seu recebimento. A não observância desse prazo implicará a 
correção do valor originalmente concedido, na forma da legislação aplicável aos débitos 
da Fazenda Estadual;



6.2  -  O  BENEFICIÁRIO  deverá,  formalmente,  comunicar  à  CONCEDENTE  qualquer 
descontinuidade do plano de trabalho, do projeto de pesquisa ou do programa do evento, 
acompanhado da devida justificativa, do relatório técnico e da prestação de contas;

6.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro ao projeto de pesquisa, bem como de 
quaisquer  outros  benefícios  concedidos  pela  CONCEDENTE,  será  suspensa,  até  a 
correção  da  causa  verificada,  quando  ocorrer  uma  das  seguintes  impropriedades, 
constatada, inclusive, por procedimentos de fiscalização realizados pela CONCEDENTE:
a) não comprovação da utilização adequada da parcela anteriormente recebida, na forma 
da legislação pertinente;
b) verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos ou dos bens patrimoniais 
adquiridos no projeto;
c) atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas no projeto;
d) quando for descumprida qualquer cláusula ou condição deste instrumento.

6.4  -  O  BENEFICIÁRIO,  cuja  prestação de contas e relatório  técnico final  não forem 
aprovados, será considerado inadimplente e terá suspensos os pagamentos, bem como a 
concessão de novas modalidades de apoio, sem prejuízo de outras medidas julgadas 
necessárias pela CONCEDENTE e previstas na lei;

6.5  -  Quando  da  denúncia,  rescisão  ou  extinção  do  benefício,  os  saldos  financeiros 
remanescentes  deverão ser  devolvidos  no prazo improrrogável  de  30  (trinta)  dias  do 
evento,  sem prejuízo  de  outras  medidas  julgadas  necessárias  pela  CONCEDENTE  e 
previstas na lei.

VII - Disposições finais

7.1  -  O  disposto  neste  Termo  refere-se  a  projeto  a  ser  financiado  com recursos  da 
CONCEDENTE.  Se  financiado  com  recursos  de  outras  fontes,  poderão  prevalecer 
disposições  específicas  constantes  em  Editais,  Convênios  e  outros  regulamentos 
pertinentes;

7.2 - O prestador de serviços envolvido na execução dos projetos não possuirá vínculo de 
qualquer natureza com o  IF Baiano  e, desta forma, não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, sendo estes de inteira responsabilidade do BENEFICIÁRIO do projeto, que 
o tiver empregado na execução dos trabalhos.

7.3 -  A  licitação  é  dispensável  na  aquisição  de  bens  ou  na  contratação  de  serviços 
destinados ao desenvolvimento da pesquisa objeto do apoio individual. O BENEFICIÁRIO 
deverá observar o princípio do menor preço, sem deixar de considerar, igualmente, os 
aspectos  de  qualidade  e  de  rendimento  que  possam  comprometer  o  resultado  da 
pesquisa, possibilitando assim o melhor aproveitamento dos recursos públicos;

7.4 – Para aquisição de bens e contratação de serviços com recursos repassados pela 
CONCEDENTE, o BENEFICIÁRIO deverá realizar pesquisa/cotação prévia de preços no 
mercado, junto a no mínimo 3 (três) fornecedores, cujos orçamentos deverão ser juntados 
à documentação de prestação de contas. O BENEFICIÁRIO deverá considerar a proposta 
mais vantajosa para a execução do projeto;

7.5 - O processo somente será encerrado após as aprovações do relatório técnico final e  
da  prestação  de  contas  e  desde  que  cumpridas  todas  as  condições  previstas  neste 
instrumento e nas normas aplicáveis;



7.6 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional ciência e concordância com 
a concessão feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações do Instrumento 
de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro e das normas que lhe são aplicáveis;

7.7 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a inobservância 
de  dispositivos  legais  aplicáveis  ao  Instrumento  de Concessão e  Aceitação  de Apoio 
Financeiro implicará o cancelamento/interrupção imediato da concessão e rescisão do 
Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro, obrigando o BENEFICIÁRIO 
a ressarcir integralmente a CONCEDENTE de todas as despesas realizadas, atualizadas 
nos termos da legislação, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. A recusa ou 
omissão do BENEFICIÁRIO quanto ao ressarcimento, ensejará a conseqüente abertura 
de tomada de contas especial;

7.8 -  O  BENEFICIÁRIO  reconhece  que  à  PROPES  compete  exercer  a  autoridade 
normativa de controle e fiscalização sobre a execução do projeto, bem como assumir ou 
transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso da paralisação ou de fato relevante 
que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das atividades.



ANEXO I

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto

CONCEDENTE
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
CNPJ
10.724.903/0001-79
BENEFICIÁRIO

CPF

CAMPUS

1. FINALIDADE
Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de 
inovação.
1.1. TÍTULO DO PROJETO

1.2. EDITAL/CHAMADA

2. VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO E DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. Auxílio Financeiro – Custeio (R$)

2.2. Auxílio Financeiro – Capital (R$)

2.3. Bolsas (R$)

2.4. Valor Global da Concessão (R$)

2.5 -  Os recursos serão liberados pelo IF Baiano em função de suas disponibilidades 
financeiras e orçamentárias.
2.6 - O pagamento das bolsas será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito
mensal em conta-corrente, por ele indicada.
2.7 - A vigência das bolsas não poderá ultrapassar a vigência do presente instrumento.

3. DECLARAÇÃO:

Ao enviar este documento á PROPES, o BENEFICIÁRIO DECLARA FORMALMENTE:
a) conhecer as Condições Gerais que regem o presente Termo;
b) subscrever e concordar integralmente com os referidos Termos;
c) saber que a eventual  mudança dessas normas não afeta, altera ou incide sobre o  
presente  Termo,  exceto  quando  proposta  pelo  IF  Baiano  e  formalmente  aceita  pelo 
BENEFICIÁRIO;
d) possuir anuência formal do Câmpus de execução do projeto sob a forma de declaração 
da Direção Geral ou seu representante;
e) dispor das autorizações legais cabíveis de instituições como Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente  –  IBAMA,  Fundação  do  Nacional  do  Índio  –  FUNAI,  Comitê  de  Ética  na 
Pesquisa -  CEEA-IFBAIANO, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, das 
Comissões de Ética em pesquisa com animais, Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN e outras, no caso em que a natureza do projeto as exigir;



f) no caso de o projeto incluir a concessão de bolsas:
1 - indicará bolsista com titulação e nível correspondentes ao da bolsa concedida, pelo 
tempo estipulado, por meio do formulário pertinente e que responderá integralmente pela 
adequação e correção desta indicação;
2 – comunicará a PROPES, por meio do formulário pertinente, a substituição do bolsista  
nos casos em que isso seja previsto e permitido;
3 -  manterá  sob  sua  custódia,  documento  assinado  pelo  bolsista,  segundo  modelo 
disponível na página do IF Baiano na internet, declarando conhecer as regras da bolsa 
que receberá e comprometendo-se a acatá-las integralmente.
g) que conferiu as informações constantes de seu currículo Lattes e as declara corretas e 
atualizadas;
h) que tem ciência de que esta declaração é feita sob pena da incidência nos artigos 297-
299 do Código Penal  Brasileiro sobre a falsificação de documento público e falsidade 
ideológica, respectivamente, disponível na página do IF Baiano, na Internet.

6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Sujeita-se o BENEFICIÁRIO às condições contidas na Instrução Normativa nº 01, de 15 
de  janeiro  de  1997,  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  nas  Leis  nº  8.666/93  e  nº  
10.973/04,  nos Decretos nº 93.872/86 e nº 5.563/05 e na Lei  n.º  8.112/90,  de 11 de 
dezembro  de  1990,  no  que  couber,  bem  como  nos  demais  instrumentos  legais 
pertinentes.

7. DA VIGÊNCIA e ALTERAÇÕES:

7.1  - O presente Termo terá vigência pelo prazo máximo constante no Edital/Chamada 
correspondente.
7.2  - O aceite deste Termo deve ser devidamente enviado à PROPES. O prazo para 
utilização dos recursos para custeio/capital e/ou bolsas começa a vigorar a partir da data  
da publicação, pelo PROPES, na página do IF Baiano, na Internet, do presente Termo de 
Concessão e Aceitação.
7.3 - Este instrumento poderá ser alterado, por meio de termos aditivos, com as devidas e 
aceitas justificativas apresentadas no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data que 
se pretenda o implemento as alterações, exceto o aditamento com o intuito de alterar sua 
finalidade, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido.

8. DA NOTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO

8.1 - A PROPES notificará a aprovação do projeto na página do IF Baiano, na Internet;
8.2 - Por razões orçamentárias, o BENEFICIÁRIO terá o prazo estipulado na página do IF 
Baiano,  na  Internet  para  retornar  a  PROPES  o  presente  Termo  de  Concessão  e 
Aceitação;
8.3  -  O não cumprimento  do prazo definido,  exceto  quando plenamente  justificável  a 
critério da PROPES, implica irrecorrivelmente no cancelamento da concessão. Não são 
justificativas aceitáveis: não-visualização do resultado no sítio institucional; esquecimento; 
viagens e problemas com o computador ou na transmissão em tempo hábil.



9. ACEITE

Ao enviá-lo à PROPES, o BENEFICIÁRIO declara que leu e aceitou integralmente os 
termos deste documento.

Declino (  ) Aceito (  )

____________________________
Beneficiário

________________________, ______ / _______/ ________


