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Federal da Integração La no-Americana UNILA.

1 RETIFICAÇÃO
1.1 Onde se lê:
9.4 Todas as notas ﬁscais deverão estar em nome do coordenador proponente contemplado.
9.4.1 Em hipótese alguma a nota ﬁscal/fatura deverá ser emi da com o CNPJ e a razão social
da UNILA, sob pena de não aceitação do documento na prestação de contas.
9.4.1.1 Excetua-se da regra prevista no item 9.4.1 os casos em que houver a aquisição de
insumos classiﬁcados como produtos controlados pela Receita Federal, conforme Portaria
MJSP 240/19, seguindo estritamente o disposto nos Anexos XIV e XV.
1.2 Leia-se:
9.4 Todas as notas ﬁscais deverão estar em nome do coordenador proponente contemplado.
9.4.1 Em hipótese alguma a nota ﬁscal/fatura deverá ser emi da com o CNPJ e a razão social
da UNILA, sob pena de não aceitação do documento na prestação de contas.
9.4.1.1 Excetua-se da regra prevista no item 9.4.1 os casos em que houver a aquisição de
insumos classiﬁcados como produtos controlados pela Polícia Federal, conforme Portaria
MJSP 240/19, seguindo estritamente o disposto nos Anexos XIV e XV.
1.3 Onde-se lê:

10.10 Os seguintes anexos fazem parte do presente edital:
Anexo I: Agenda Tríplice.
Anexo II: Termo de compromisso do coordenador proponente.
Anexo III: Termo de anuência do líder do grupo de pesquisa.
Anexo IV: Proposta de a vidades integradas
Anexo V: Plano de execução ﬁnanceira
Anexo VI: Termo de compromisso dos membros pontuantes do grupo de pesquisa.
Anexo VII: Planilha de Produção Intelectual.
Anexo VIII: Orientações Adicionais para a U lização dos Recursos Financeiros e Prestação de
Contas.
Anexo IX: Valor de auxílio de viagem para viagens internacionais.
Anexo X: Relatório técnico-cien ﬁco das a vidades realizadas.
Anexo XI: Relatório de execução ﬁnanceira.
Anexo XII: Declaração de auxílio viagem.
Anexo XIII: Formulário de solicitação de emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Anexo XIV: Orientações para aquisição e Controle de Produtos Químicos
Anexo XV: Autorização para compra de produto controlado
1.4 Leia-se:
12.7 Os seguintes anexos fazem parte do presente edital:
Anexo I: Agenda Tríplice.

Anexo II: Termo de compromisso do coordenador proponente.
Anexo III: Termo de anuência do líder do grupo de pesquisa.
Anexo IV: Proposta de a vidades integradas
Anexo V: Plano de execução ﬁnanceira
Anexo VI: Termo de compromisso dos membros pontuantes do grupo de pesquisa.
Anexo VII: Planilha de Produção Intelectual.
Anexo VIII: Orientações Adicionais para a U lização dos Recursos Financeiros e Prestação de
Contas.
Anexo IX: Valor de auxílio de viagem para viagens internacionais.
Anexo X: Relatório técnico-cien ﬁco das a vidades realizadas.
Anexo XI: Relatório de execução ﬁnanceira.
Anexo XII: Declaração de auxílio viagem.
Anexo XIII: Formulário de solicitação de emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Anexo XIV: Orientações para aquisição e Controle de Produtos Químicos
Anexo XV: Autorização para compra de produto controlado

1.5 As demais disposições do Edital nº 137/2018/PRPPG permanecem inalteradas.
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