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Chamada Fundect Nº 31/2021 - Universal 2021

'HVD¿RV�SDUD�R�'HVHQYROYLPHQWR�6XVWHQWiYHO�HP�0DWR�*URVVR�GR�6XO

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUN-
DECT) torna público:

I - O cancelamento da contratação das propostas da Chamada Fundect Nº 31/2021 - Universal 2021 - 
Desafios para o Desenvolvimento Sustentável em Mato Grosso do Sul, relacionadas nos Quadros 01, 02 e 03, de 
acordo com o Item 11.2 da Chamada. 

 

4XDGUR����±�3URSRVWD�'HVFODVVL¿FDGD�±�)DL[D�$

TÍTULO INSTITUIÇÃO EXECUTORA

Avaliação do óleo da polpa da Acrocomia aculeata (bocaiuva) na prevenção e 
tratamento da lesão hepática aguda e crônica em camundongos. UCDB

4XDGUR����±�3URSRVWD�'HVFODVVL¿FDGD�±�)DL[D�%

TÍTULO INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Bioprospecção de cianobactérias do Pantanal na remoção de CO2 atmosférico e 
produção de biomassa aplicada UCDB

4XDGUR����±�3URSRVWDV�'HVFODVVL¿FDGDV�±�)DL[D�&



Diário Oficial Eletrônico  n. 10.915 15 de agosto de 2022 Página 108

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

TÍTULO INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Peptídeos bioinspirados nanoformulados como um tratamento inovador para 
sepse aguda UCDB

Fatores de Risco associados a infecção por Rickettsia do grupo de febre ma-
culosa para os seres humanos em um parque urbano em Campo Grande Mato 
Grosso do Sul

UCDB

II - A convocação em primeira chamada dos proponentes de propostas aprovados em lista de espera, 
listados nos Quadros 04, 05 e 06 abaixo, a procederem a entrega de documentos, de acordo com os prazos e ins-
truções descritas neste Extrato, visando a elaboração e posterior assinatura dos respectivos Termos de Outorga.

Quadro 04 – Propostas Aprovadas em lista de espera – Faixa A

TÍTULO INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA NOTA ORÇAMENTO 

APROVADO
Termômetro Auricular Bovino com Transmissão via LoRaWAN e 
Alimentação Solar UFMS 8,50 R$ 81.500,00
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TÍTULO INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA NOTA ORÇAMENTO 

APROVADO
CONSERVAR DESENVOLVER E CONSOLIDAR O REBANHO DE 
OVINOS PANTANEIROS COMO A PRIMEIRA RAÇA GENUINA-
MENTE SUL-MATO-GROSSENSE

UFGD 7,50 R$ 155.300,00

Quadro 06 – Propostas Aprovadas em lista de espera – Faixa C

TÍTULO INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA NOTA ORÇAMENTO 

APROVADO
Desenho racional de peptídeos bioinspirados e síntese orienta-
da pela diversidade estrutural de moléculas inseticidas antimi-
crobianas e anticâncer

UFMS 9,0 R$ 492.282,00 

Reações eletroquímicas estratégicas para o MS UFMS 9,0 R$ 484.992,00

De acordo com o Item 11 da Chamada, os coordenadores que tiveram seus projetos aprovados, conforme Qua-
dros 04, 05 e 06, estão convocados a apresentar todos os documentos listados no Item 11.1, para a elaboração 
e assinatura do Termo de Outorga, entre os dias �����������H�����������, presencialmente na sede da 
Fundect, à rua São Paulo, 1436, 79010-050, Campo Grande, MS, de 2ª a 6ª feira, no horário de 07:30h às 11:30h 
e de 13:30h às 17:30h ou, opcionalmente, por postagem nos Correios, via SEDEX. Somente serão aceitos os 
GRFXPHQWRV�HQYLDGRV�FRP�GDWD�GH�SRVWDJHP�DWp�R�GLD�����������. Conforme disposto no Item 13.6 da 
Chamada, não serão aceitas documentações incompletas; e conforme disposto no Item 11.2, o não cumprimento 
dos prazos para entrega dos documentos implicará no cancelamento da contratação do projeto e consequente 
convocação adicional dos coordenadores das propostas em lista de espera na correspondente faixa de financia-
mento, de acordo com a ordem de classificação do resultado final, publicado em 04/07/2022.

Cam Grande, 11 de agosto de 2022

.

Márcio de Araújo Pereira 
Diretor-Presidente da FUNDECT
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