
   

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020 – FUNDECT/COVID-19 

 
Cadastro de Empresas e ICT’s que possam desenvolver insumos para atender as demandas 

emergenciais para controle do Covid-19 no MS 
 

A Fundação de Apoio para o Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(FUNDECT) vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar (SEMAGRO), tornam público esta chamada e convida Empresas e Instituições de Ciência e 
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul que possuam capacidade técnica para produzir e fornecer kits de 
diagnóstico para o Coronavírus e respiradores mecânicos, a SE CADASTRAREM PARA FORNECIMENTO 
DESTES INSUMOS, visando atendimento da Portaria Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV).  
 

As empresas cadastradas na presente Chamada poderão se habilitar para obtenção de apoio financeiro na 
forma de subvenção econômica, nos termos estabelecidos na Lei 10.973, de 02.12.2004, regulamentada pelo 
Decreto 5.563, de 11.10.2005 (LEI DA INOVAÇÃO), e da Lei 11.196, de 21.11.2005, regulamentada pelo 
Decreto no. 5.798 de 07 de junho de 2006 (LEI DO BEM), e do Decreto Federal 9.283, publicado em 7 de 

fevereiro de 2018 e Decreto Estadual Nº 15.116, de 13 de dezembro de 2018 que regulamentaram dispositivos 
do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei Federal 13.243, de 2016), visando a produção e o 
fornecimento de respiradores mecânicos hospitalares e kits de diagnóstico para o Coronavírus 
atendendo demandas dos Governos Estadual e Federal. 
 
Para realizar o cadastro as ICT’s deverão realizar o cadastro para esta Chamada, em caráter emergencial, que 
ficará aberta pelo prazo de 30 dias no endereço 

http://www.fundect.ms.gov.br/editais/abertos/abertos_nacionais/. 
 
Campo Grande (MS), 23 de março de 2020. 
 

Ricardo Senna 

Diretor Presidente Interino da Fundect 
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