
 

Anexo 1      COMUNICADO DE RERRATIFICAÇÃO 

 

Necessidade de alteração do Edital da SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - SUBVENÇÃO ECONÔMICA À 

INOVAÇÃO – 01/2022 - FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA EM BIOMAS BRASILEIROS, 

promovendo o acerto do edital. 

Justificativa para a alteração: Necessidade de acerto do texto, com exclusão da letra c) do item 6.5, por tratar-

se de condicionante que não se enquadra ao edital.  

 A alteração foi realizada no seguinte item: 

Alteração  

De: 

6.5. As proponentes deverão encaminhar pelo Formulário de Apresentação de Proposta – FAP, como 

anexos, os seguintes documentos: 

a) Contrato/Estatuto Social, atualizado e devidamente arquivado no registro competente (Junta 

Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas) e eventuais alterações, caso não esteja consolidado; 

b) Ato de eleição/nomeação da atual administração; 

c) Documento comprobatório da qualidade de concessionária de serviço público (extrato de publicação 

de contrato de concessão ou outro documento que se preste a tal fim); 

d) No caso de sociedades por ações, relação dos acionistas majoritários, com sua qualificação completa, 

assinada digitalmente pelos representantes legais da beneficiária ou digitalizada;  

e) Balanço Patrimonial (BP) de 2020 e 2021, digitalizado ou assinado digitalmente, pelo seu 

representante legal bem como pelo contador; 

f) Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) referente ao ano 2020 e 2021, digitalizado ou 

assinado digitalmente, pelo seu representante legal bem como pelo contador; 

g) Instrumento de procuração, caso a representação legal se dê nessa forma nos documentos 

solicitados nesse edital. 

h) Carta de Anuência Prévia (item 4.5 e Anexo 5) 

 

 

 

 

 



Para: 

6.5. As proponentes deverão encaminhar pelo Formulário de Apresentação de Proposta – FAP, como 

anexos, os seguintes documentos: 

a) Contrato/Estatuto Social, atualizado e devidamente arquivado no registro competente (Junta 

Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas) e eventuais alterações, caso não esteja consolidado; 

b) Ato de eleição/nomeação da atual administração; 

c) Documento comprobatório da qualidade de concessionária de serviço público (extrato de publicação 

de contrato de concessão ou outro documento que se preste a tal fim); 

d) No caso de sociedades por ações, relação dos acionistas majoritários, com sua qualificação completa, 

assinada digitalmente pelos representantes legais da beneficiária ou digitalizada;  

e) Balanço Patrimonial (BP) de 2020 e 2021, digitalizado ou assinado digitalmente, pelo seu 

representante legal bem como pelo contador; 

f) Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) referente ao ano 2020 e 2021, digitalizado ou 

assinado digitalmente, pelo seu representante legal bem como pelo contador; 

g) Instrumento de procuração, caso a representação legal se dê nessa forma nos documentos 

solicitados nesse edital. 

h) Carta de Anuência Prévia (item 4.5 e Anexo 5) 


