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IMPORTAÇÕES

Retomada gradativa
Propostas de compras
de bens e serviços
voltam a ser analisadas

j\:APESP vai retomar o pro-
cesso de importação de bens

e serviços. A medida foi
autorizada pelo Conse-
lho Superior que acatou

proposta da diretoria científica da Fun-
dação. Até o dia 15 de setembro serão
aceitas solicitações para aquisição de
material permanente, de consumo e
serviços de terceiros, para projetos de
pesquisa já contratados e com conclu-
são prevista para até 31 de outubro de
2003. Oportunamente, será divulgado
o cronograma para atender demandas
relativas a projetos com conclusão em
data posterior a esta.

As importações tinham sido inter-
rompidas, em agosto do ano passado, em
caráter emergencial, por conta de uma
desvalorização de 67,5% do real em re-
lação ao dólar registrada até o terceiro
trimestre de 2002. Posteriormente, em
outubro, para evitar prejuízos ao de-
senvolvimento de pesquisa, a FAPESP
passou a autorizar, em caráter excep-
cional, compras externas de material de
consumo e de peças de reposição, ape-
nas na quantidade indispensável. Ago-

ra, essas aquisições serão reiniciadas, de
forma planejada e gradativa, a fim de
evitar danos irreparáveis aos projetos
de pesquisa em fase de conclusão.

de US$ 5,4 milhões, que, somados aos
US$ 2,22 milhões relativos às importa-
ções emergenciais já em curso, totaliza-
rão US$ 7,62 milhões. Esse desembol-
so deverá ocorrer num período de, pelo
menos, quatro meses e representará gas-
tos mensais de cerca de US$ 1,9 milhão.
Os investimentos serão realizados com
os recursos orçamentários disponíveis
em 2003. Por isso, a FAPESP recomen-
da aos interessados que renegociem com
fornecedores os preços desses bens, para
que seja possível atender o maior nú-
mero possível de pedidos.

As solicitações - que serão enca-
minhadas ao endereço eletrônico con-
sulta_import@fapesp.br. - deverão
conter informações sobre o pesquisador,
estágio de desenvolvimento do projeto,
prazo solicitado para a sua conclusão e
os itens cuja importação é considerada
indispensável. Na descrição desses itens
devem constar quantidade e valor em
moeda estrangeira, empresa fornecedo-
ra, razões que tornam a importação in-
dispensável e uma breve descrição do
parque de equipamentos de mesma na-
tureza disponíveis na instituição. •

Pré-requisitos - A FAPESP analisará,
em caráter emergencial, solicitações re-
ferentes a itens já constantes do Termo
de Outorga e Aceitação. Somente serão
autorizadas as importações dos bens e
serviços considerados "absolutamen-
te indispensáveis" para a conclusão do
projeto, de acordo com portaria assi-
nada pelo presidente da Fundação,
Carlos Vogt. Não serão atendidas as
solicitações de compra de equipamen-
tos já existentes na instituição à qual
está vinculado o pesquisador. O saldo
dos recursos de Reserva Técnica, de
cerca de 25% dos valores concedidos,
eventualmente existente no projeto,
será utilizado para cobrir os custos de
importação desses bens.

As solicitações que responderem a
tais pré-requisitos serão atendidas de
acordo com a disponibilidade orçamen-
tária da Fundação. A estimativa é de que
a retomada das importações atinja a casa
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