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CONTRATO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS

DESTINADOSÀSUBVENÇÃOECONÕMICA

FiNANCiADORA DE ESTUDos E PROJErOS
-FINEPINSTRUMENTO CONTRATUAL

CODIGO N.o

02,4i'

A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - Finep, empresa pública federal, inscrita no
CNPJsob o no 33.749.086/0001-09,doravante denominadaFinep, com sede em Brasília.Distrito Federal, e escritório de serviços na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. na
Avenida República do Chile, no 330 - Edifício Ventura Corporate Towers - Torre Oeste - 10o.
llo, 12o, 15o, 16o e 17o andares, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-170, Secretaria

Executivado Fundo Nacionalde Ciênciae Tecnologia- FNDCT,inscrito no CNPJ sob o no
08.804.832/0001-72,

BIOTIC S/A, com sedena Granjado Torto, ParqueTecnológicoBrasília.Lote 04. BlocoB. 2o
andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJsob o no 29.580.134/0001-00, doravante denominada CONTRATADA;

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL com sede na Granja do
Torto, Lote 04, Parque Tecnológico Biotic, Brasílía/DF, inscrita no CNPJ sob o no
74.133.323/0001-90, doravante denominado INTERVENIENTE,

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA. com sede
no Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco E, Edifício Siderbrás, Asa Sul, Brasílía/DF,inscrita
no CNPJsob o no l0.791.831/0001-82, doravante denominado INTERVENIENTE,
.,---.;,r

INSTITUTO BRASILIA DE TECNOLOGIAE INOVAÇÃO, com sede no ParqueTecnológico..l
de Brasília. Lote 04, Bloco B, Granja do Torto,

Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o' noW

09.429.074/000].-12,
doravantedenominadoINTERVENIENTE,#,')'/
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CENTRODE APOIO AO DESENVOLVIMENTOTECNOLÓGICODA UNIVERSIDADE DE
BRASILIA, com sede no CampusUniversitário Darcy Ribeiro, prédio CDT, Asa Norte, Brasília/DF. inscrita no CNPJsob o Ro 00.038.174/0001-43,doravante denominado INTERVENIENTE,

CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA, com sede na SCN Quadra l,
Bloco E, sala 1407, Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJsob o no 97.381.735/0001-44, doravante denominado INTERVENIENTE,

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇOES DE PESQUISA TECNOLOGICA. com
sede na SCLN 109 Bloco C, salas 202 a 204, Asa Norte. Brasília/DF. inscrita no CNPJsob o no
00.631.739/0001-00, doravante denominado INTERVENIENTE,

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. com sede no Parque EstaçãoBi
ológíca PQEBEdifício Sede, Plano Piloto, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o no 00.348.003/0001
10, doravante denominado INTERVENIENTE,

CONSIDERANDO as atribuições conferidas à Finep no Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimento
Inovadores -- Programa Centelha, instituído pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCnC) por meio da Portaria MCTIC no
4.082, de 10 de agosto de 2018;
CONSIDERANDO o estabelecido na CARTA CONVITE MCTIC/Finep -- Programa Nacio-

nal de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores -- Programa CENTELHA,que
objetivou selecíonar parceiros regionais, estaduais ou locais habilitados a receber e operar recursos, sob a forma de subvenção económica;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA, apresentou proposta demonstrandoter capacidade
técnica, gerencial, financeira e legal para captar, avaliar, selecionar, contratar e acompanhar
projetos compatíveis como o objeto do Programa CENTELHA;
Resolvem as partes celebrar o presente CONTRATO de DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS com vistas a disponibilizar recursos destinados à Subvenção Económica, consoante a Decisão da Diretoría Executiva da Finep no 0061, de 07/12/2018, sujeitando-se, ainda. às demais
orientações emanadas da Finep, à regulamentação por ela editada e, especialmente. à Leí no

l0.973, de 2 de dezembrode 2004 (Leí da Inovação),regulamentadapelo Decretono 9.283,
de 7 de fevereiro de 2018, bem como às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

.@
1 - 0 presenteinstrumentotem por objeto transferir à CONTRATADAo montantede até R$. 1

1.110.000,00 (um milhão, cento e dez mil reais), habilitando-aoperarrecursos,sob aN
forma de subvenção económica, destinados a empresas nacionais criadas e formalizadas a partir
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do programa, ou com até 12 meses de criação, contados a partir do lançamento do edital pela
CONTRATADA, para o apoio a projetos inovadores em empresas com faturamento bruto anual
de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos míl reais), nos temas prioritários indicados

na CARTACONVITEMCTIC/Finep -- Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores -- Finep-CENTELHA.
2 : FONTE: recursos do.Fundo

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

rNOcysunvENÇAOECONÓMICA.

'

3 - DISCRIMINAÇÃO 0RÇAMENTARIA: os recursos financeiros correrão à conta da discriminação orçamentáría constante da NOTA DE EMPENHOque integra o presente CONTRATO.
4 - LIBERAÇAO: a Finep efetuará a transferência de recursos financeiros em duas parcelas,
respeitadas as suas disponibilidades orçamentárias e financeiras, bem como as condições determinadas pela Díretoria Executiva da Finep, da seguinte forma:

a) I' parcela: no valor de 30% do total recomendadodo plano de trabalho aprovado,representando R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), em até 30 (trinta) dias após a
assinatura deste instrumento pelas partes;
b) 2' parcela: no valor de até 30% do total recomendado do plano de trabalho aprovado,
representando R$ 330 000,00 (trezentos e trinta mil reais), seis meses após a liberação
da la parcela e após a apresentação de todos os termos de outorga de subvenção económica
firmados com as empresas beneficiárias dos recursos de Subvenção Económica selecíonadasna
Chamada Pública lançada pela CONTRATADA;

c) 3a parcela: no valor de 40% do total recomendadodo plano de trabalhoaprovado,representando R$ 450.000,00 (quatrocentos
ção da 2a parcela.

e cinquenta mil reais), seis meses após a líbera-

4.1 - A LIBERAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS estará condicionada ao aporte de recursos de

contrapartidafinanceira,proporcionalmenteà liberaçãode recursospor parte da Finep, a ser
comprovado
mediante depósito do valor correspondentena conta corrente exclusiva para o
prnnrariia
4.2

Para o desembolso dos recursos, a CONTRATADA deverá

a) Indicar a conta corrente bancária exclusiva, vinculada à movimentação dos recursos, para
o desembolso da primeira parcela;
b) Comprovar o aporte de recursos de contrapartida financeira, proporcional à liberação de
recursos por parte da Finep, a ser comprovado mediante depósito do valor correspondente na
conta corrente exclusiva para o Programa.

5 -- CONTRAPARTIDA: a INTERVENIENTE FUNDAÇÃODE APOIO A PESQUISA DO
DISTRITO FEDERALse comprometea contribuir com recursospróprios no valor de R$
555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), a título de contrapartida
financeira, para serem aplicados nos Projetos selecíonados para receber recursos de Subvenção
Económica (Cláusula Segunda, item l).

5.1 -- O aporte dos recursosde contrapartidapela CON)'DATADAserá realizadode acordo
com o estabelecido na Cláusula Primeira, item 4.1. .,.''2/
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CLÁUSULA SEGUNDA
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONTRATO

1 - A CONTRATADA se obriga a conceder os recursos de subvenção económica às beneficiárias
cujos projetos forem selecionados através de instrumentos convocatórios públicos, a serem
aprovados pela Finep antes de sua divulgação e que deverão seguir os requisitos contidos no
Anexo l deste instrumento (Manual de Operação do Programa CENTELHA), em especial
no que diz respeito a:

a)

Objetivo;

b)

Elegibilidade;

c)

Etapas do processo de seleção;

d)

Recursos financeiros a serem concedidos;

e) Caracterbticas gerais da proposta, tais como limites de participação da Finep, contrapartida
e itens apoiáveis;
f)

Critérios de apresentação, seleção e aprovação das propostas apresentadas;

g)

Disposições gerais;

h)

Conceitos.

CLÁUSULATERCEIRA
PRAZOS

1 - 0 presente CONTRATO entra em vigor na data da sua assinatura e terá prazo de vigência
de 60 (sessenta) meses contados da data da assinatura deste contrato.

2 - O prazo de utilização dos recursosde subvenção
económica
é de 36 (trinta e seis)
meses, contados da data de assinatura deste instrumento, findo o qual as parcelas não utilizadas
serão automaticamente canceladas, devendo os recursos já liberados serem devolvidos à Finep.
3 - O lançamento da chamada pública para seleção dos projetos de subvenção económica pela
CONTRATADA deverá acontecer no prazo de até 12 (doze) meses, contados da assinatura
deste instrumento.
3.1 -- Findo este prazo sem que a CONTRATADA tenha lançado o edital para seleção de projetos, as parcelas serão canceladas, devendo os recursos já liberados serem devolvidos à Finep.

3.2 -- Na hipótesede a CONTRATADAnão ter dado causaao atraso do lançamentoda chamada pública, poderá haver prorrogação do prazo previsto no item 3 a critério da Finep.
4 - O relatório técnico final e as demonstrações financeiras deverão ser apresentados em até
90 (noventa) dias após o término do prazo de prestação de contas do último projeto financiado
pela CONTRATADA, quando deverá ser apresentado também,p"demonstrativo de utilização
dos recursos de contrapartida e outros aportes, se houver.
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CLÁUSULAQUARTA
OBRIGAÇOES DAS PARTES CONTRATANTES

1- A Finep se obriga a:
a) Transferir os recursos financeiros e realizar a classificaçãofuncional-programática e económica das despesas relativas a exercícios futuros, por meio de apostilamento de empenhos ou
notas de movimentação de crédito;
b) Formalizar em documento próprio, contendo o registro dos respectivos empenhos ou notas
de movimentação de crédito, os recursos financeiros alocados em exercícios futuros, os quais
correrão à conta dos orçamentos respectivos;
c) Prorrogar de ofício os prazos deste CONTRATO, quando houver atraso no desembolso dos
recursos, limitada a prorrogação, neste caso, ao período de tempo correspondente ao do atraso
verificado;

d) Analisar e emitir parecer sobre o instrumento convocatórío apresentadopelo CONTRATADA para fins de seleção de projetos aptos ao recebimento de Subvenção Económica;
e) Analisar e emitir parecer sobre os aspectos técnicos e financeiros das demonstrações finan
ceiras apresentadas pela CONTRATADA;
f) Decidir sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos por este CON
TRATO.
2 - A CONTRATADA se obriga a

a) Manter a Finep sempre informada de todos os detalhes da execução do presente CON
TRATO;
b) Realizaraplicaçãofinanceira com os recursostransferidos, enquanto não empregadosna
sua finalidade. em fundo de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título da
dívida pública federal;
c) Utilizar os recursos desembolsados pela Finep, bem como os rendimentos das aplicações
financeiras, exclusivamente na execução do objeto do presente CONTRATO;

d) Aportar recursosa título de contrapartida,conformedescritono item 5.1 da CláusulaPrimeira;

e) Obedeceràs regrasdo Manual Operacional e de Orientação ao Parceiro do Pro
grama CENTELHA;
f) Realizar o lançamento do edital para seleção de Projetos que receberão recursos de Sub
venção Económica no prazo previsto no item 3 da CláusulaTerceira;

g) Apresentar o instrumento convocatório a ser lançado para a seleção de Projetos que rece
berão recursos de Subvenção Económica para aprovação da Finep;
h) Manter em arquivo exclusivo disponível para a Finep, pelo prazo de cinco anos, os registros
e demonstrativos financeiros e contábeis referentes aos recursos transferidos por este instrumento, de acordo com as normas estipuladas na legislação em vigor e no presente CONTRATO,
adequados ao acompanhamento e avaliação financeira da utilização dos rgçJ,Mãos;
hil
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i) Remeter à Finep dentro de 30 (trinta) dias, contados das respectivas alterações, as informações relativas à mudança de seus atos constitutivos e de designação de novos representantes
egais;

j) Restituir à Finep, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da conclu
são, rescisão au. extinção deste CONTRATO, o eventual saldo financeiro remanescente, inclu
tive o valor atualizado dos rendimentos de aplicação financeira;
k) Restituir à Finep, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data de notificação expedida pela Finep, o valor transferido, atualízado monetariamente, acrescidode juros
legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da
data do seu recebimento, quando: (í) Não for executado o objeto pactuado; (íi) Não forem
observadospela CONTRATADA os prazos máximos para cumprimento das obrigações previstas
neste CONTRATO, exceto quando, a critério da Finep, tiver sido formalizada previamente a
prorrogação; (iii) Não forem apresentados os demonstrativos financeiros e/ou de execução física, dentro dos prazos exigidos; (ív) Os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida neste CONTRATO.
1) Afixar, destacadamente e em lugar visível de seu estabelecimento, bem como em todos os
materiais de divulgação resultantes da execução do PROMETO,
o APoIo FINANCEIRO DO

MCTIC/Finep/ COM RECURSOSDO FNDCT- PROGRAMACENTELHA,atravésde placa
conforme modelo, dimensão e inscrição, constantes na página da Finep na internet
(http;//www.Finep.gov.br), especialmente no caso de: (í) Seminários e eventos científicos e
tecnológicos; (ii) Publicações técnicas e científicas em revistas especializadas; (iíi) Relatórios
técnicos e resumos publicados ou divulgados em qualquer meio, inclusive magnético ou eletrânico

m) Caso haja divulgação do PROMETOvia »7/anel inserir um ícone com o logotipo da Finep,

que faça o #'7kparaacessoà páginada Finep;
n) Responderpor carta qualquersolicitaçãode informaçãoque a Finep fizer sobre o andamento dos trabalhos e/ou o resultado do PROMETO,independentemente da fiscalização a ser
exercida pela Finep, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da referida solicitação;
o) Assegurar à Finep os mais amplos poderes de fiscalização referentes à execução do presente CONTRATO, tanto em relação à aplicação dos recursos da subvenção económica, quanto
em relação à aplicação dos recursos de contrapartida;
P)

Não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO;

q)

Nomear representante(s) que atue(m) como contato para quaisquer comunicações com a

Finep;

r) Acompanhar o atingimento dos marcos de acompanhamento dos projetos objeto de finan
ciamento;
s) Colaborar com a Finep em auditorias por ela realizadas sobre o cumprimento deste CON
TRATO;
t) Receber, classificar e armazenar os originais da documentação enviada pelas empresas se
licitantes de financiamento;

u) Adotar, imediatamente, sob pena de responsabilidadesolidária, as providências previstas n0

Manual Operacional e de Orientação ao Parceiro do Programa CENTELHAcomvistas
instauração da Tomada de Contas Especial (TCE) para identificação dos resppósáveis, apuraçã

f
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dos fatos e quantificação do dano, caso a empresa beneficiária da subvenção económica seja
omissa no dever de prestar contas, não comprove a aplicação dos recursos federais repassados,
ocorra em desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou, ainda, pratique qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antíeconâmico de que resulte dano ao erário federal;
v) Manter em sigilo as informações e dados encaminhados pelas empresas, sendo seu acesso
somente permitido aos profissionais da Finep e da CONTRATADA designados para a realização
da respectiva análise;
w) Manter permanentemente todos os requisitos de habilitação e elegibilidade exigidos para
participação no Programa Centelha durante toda a vigência deste CONTRATO;

x) Exigir que todos os participantes dos projetos apoiadosdeclarem ter ciência de todos os
meios disponíveis para denúncias e sobre a importância da integridade na aplicação dos recursos
de subvenção económica, conforme modelo de declaração fornecido pela Finep.

3 - O(s) INTERVENIENTE(S) se obriga(m) a desenvolver atívidades técnicas e operacionais
de suporte à CONTRATADA.

CtAUSUtAQUiNTA
RELATÓRIO TÉCNICO E DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS

1- A CONTRATADAse obriga a apresentarà Finep, antes da liberaçãodas parcelassubse
quentes à primeira, os seguintes documentos:
a)

Demonstrativo de utilização dos recursos transferidos pela Finep no valor correspondente

ao que foi líberado pela Finep na parcela anterior, conforme descrito no item 4 da Cláusula
primeira;
b) Comprovação da utilização de recursos de contrapartida e outros aportes, se houver, de
acordo com o previsto no Plano de Trabalho;

c)

Relaçãodos desembolsos,com a indicaçãodas empresase dos projetos aprovadose

contratados;
d) Demonstrativo da utilização dos recursos recebidos a título de transferência e dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos no mercado f:inanceíro, quando for o caso, bem
como os saldos respectivos e dos recursos complementares.
2 - As obrigações assumidas no presente Contrato somente serão consideradas cumpridas após
a aprovação pela Finep do relatório técnico final e da demonstração financeira final.

CLÁUSULASEXTA
CONDIÇOESGERAIS

1 - E vedado o aditamentodeste CONTRATOcom o intuito de alterar seu objeto, entendida
como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida na proposta apresentada e

aprovadapela Finep.
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2 -- A CONTRATADA
e o(s) INTERVENIENTE(S)
reconhecem
a autoridade
normativada
Finep para exercer o controle e a fiscalização sobre a execução deste CONTRATO, reorientar
açõçs e acatar, ou não, justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua execução

CLÁUSULASÉTIMA
SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS DOS RECURSOS

1 - Sem prquízo da denúncia ou rescisão do presente CONTRATO, a Finep poderá suspender
os desembolsos dos recursos nas seguintes hipóteses:
a) Aplicação dos recursos do financiamento em fins diversos do pactuado ou em desacordo
com o presente instrumento;

desteCONTRATO;
c)

'

Paralisaçãodas atividades da CONTRATADA;

d) Outras circunstâncias que, a juízo da Finep, tornem inseguro ou impossívelo cumprimento,
pela CONTRATADAdas obrigações assumidas no presente CONTRATO;

e) Inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de qualquer obrigação assumida neste
CONTRATO.

CLÁUSULAOITAVA

TOMADADECONTASESPECIAL

8.1 - Será instaurada Tomada de Contas Especial pelo ordenador de despesasda Finep ou, na

sua omissão,por determinaçãodo ControleInterno ou do Tribunal de Contasda União,para
identificação dos responsáveise quantificação do dano, quando ocorrer o seguinte:
a) Não.apresentaçãode relatório técnico e de demonstrações financeiras no prazo de até 30
(trinta) dias da notificação que Ihe for encaminhada pela Finep;
b) Não aprovação de relatório técnico e de demonstrações f:inanceiras,em decorrência de: (i)
não execução do objeto pactuado; (ii) atingimento parcial dos objetivos avençados; (iii) desvio
de finalidade; (iv) impugnação de despesas; (v) não aplicação de rendimentos de aplicações
Rnanceírasno objeto pactuado.

c) Não.instauraçãode Tomada de Contas Especialem face das empresasbeneficiáriasde
subvenção econâmíca nos casos previstos e conforme procedimentos descritos no Manual

Operacional e de Orientação ao Parceiro do Programa CENTELHA;
d) Ocorrência de qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário.
2 - A Tomada de Contas Especial será precedida pelo órgão encarregado da contabilidade ana- l
lítica da Finep.
. /
,,-}/
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CLÁUSULA NONA
PUBLICAÇÃO

1 - A eficáciadeste Contratoe de seus eventuaisaditivosfica condicionadaà publicaçãodo
respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Finep em até 110dias
contados da assinatura do instrumento.

CLÁUSULADÉCIMA
EXTINÇÃODOCONTRATO

1 - Este CONTRATO poderá ser rescindido a qualquer tempo, em caso de infringência de
quaisquer de seus dispositivos, imputando-se às partes a responsabilidade pelas obrigações
decorrentes do prazo em que tenham vigído e creditando-se lhes, igualmente, os 'benefícios
adquiridos no mesmo período.
2 - Este CONTRATO estará automaticamente rescindido nas seguintes hipóteses: i) a qualidade
das pre qualificações e pareceres do CONTRATADO for considerada inadequada; ii) rekerada
Infríngêncía, ou grave infringência, das regras deste CONTRATO.
'
' '
3 - Qualquer das pares poderá resilír este CONTRATO, ímotivadamente, desde que observado
o prazo de aviso prévio de 90 (noventa) dias e que a manifestação se dê por escrito.
4 As partes se comprometem a colaborar uma com a outra perante as empresas e perante
terceiros em geral em razão de compromissos em vigor ao tempo da expiração, resilição ou
rescisão deste CONTRATO, inclusive em relação ao acompanhamento de projetos objeto de
f:inanciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS

1 - Aplica-seao presenteinstrumentoa Lei no l0.973, de 02 de dezembrode 2004, o Decreto
no 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. e demais atos normativos pertinentes.

'

2 - Aplicam-se, ainda, as normas de Direito Financeiro e, subsidiariamente e apenas no que
couber, as normas referentes à concessão de subvenção social, bem como as normas de Direito
Administrativo.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA
NAOEXERCICIO DEDIREITOS
1 - 0 atraso ou abstenção, pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades quelhe J
assistam em decorrência da lei ou do presente CONTRATO, ou a eventual cona;drdanciã comllV
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atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, não implicarão
clualquer notação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades,
que poderão ser exerc\dos, a qualquer tempo/ a critério excSusSvo
da Finep.

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA
FORODOCONTRATO

1 - As partes elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro para solução de qualquer controvérsia
oriunda do presente CONTRATO, ressalvado à Finep o direito de optar pelo foro de sua sede.

As folhas deste CONTRATO são rubricadaspor advogada(o) da Finep inscrita(o) na OAB/RJ,
por autorização dos representantes legais que o assinam.
E, por estarem assimjustos e acordados,firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.
Rio de Janeiro, OZ
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