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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT – DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO OFFSHORE PARA PETRÓLEO E GÁS E PARA EXPLORAÇÃO 

E PRODUÇÃO DE NÃO CONVENCIONAIS – 2022 

 

1ª RERRATIFICAÇÃO: 

Inclusão do Anexo V (Ofício de apresentação para reconhecimento institucional da proposta) afim 

de habilitar propostas reconhecidas institucionalmente pelo representante legal da ICT Executora 

Principal, assim como alteração do cronograma (item 12 do Edital), com o objetivo de otimizar o 

processo de contratação das propostas aprovadas no mérito, que ocasionam as seguintes 

modificações na seleção pública: 

 
- Alteração do item 4.1, em “Elegibilidade dos participantes”, separando a elegibilidade da 
Executora Principal e da(s) coexecutora(s): 
 
4.1. São elegíveis a participação neste edital: 

i. Na qualidade de CONVENENTE: Fundação de Apoio, ICT pública e ICT privada; 

ii. Na qualidade de EXECUTORA PRINCIPAL: ICT pública e ICT privada; 

iii. Na qualidade de CO-EXECUTORA: ICT pública e ICT privada; 

iv. Na qualidade de INTERVENIENTE COFINANCIADORA: Empresa Brasileira. 

 
 
 
- Inclusão do item 4.2.2, em “Elegibilidade dos participantes”, informando que no caso de proposta 
apresentada por mais de uma ICT, a proposta identificará a ICT  líder como executora principal e 
a(s) demais como coexecutora(s): 
 
4.2.2. No caso de proposta apresentada por mais de uma ICT, a proposta identificará a ICT  
líder como executora principal e as demais como coexecutoras. 
 
 
 
- Alteração do item 4.3, em “Elegibilidade dos participantes”, acrescentando a obrigatoriedade no 
mínimo da participação da ICT Executora Principal, nas propostas apresentadas por fundação de 
apoio: 
 
4.3. Nas propostas apresentadas por fundação de apoio, esta obrigatoriamente deverá atuar na 
qualidade de convenente, tendo pelo menos uma ICT como executora principal. 
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- Inclusão da informação sobre os executores (Executora Principal e coexecutora(s)) no item 7.5, 
em “Apresentação da proposta e da documentação”: 
 
7.5. A proponente, executor principal e co-executor(es) deverão encaminhar os documentos 

listados abaixo, sendo FUNDAMENTAL a possibilidade de identificação da qualificação como ICT 

ou fundação apoio, nos termos do item 1.2, “b” e “c” do edital. 

 

 

 
- Inclusão do item 7.6, em “Apresentação da proposta e da documentação”, informando a 
obrigatoriedade do envio da Anexo V (Ofício de apresentação para reconhecimento institucional 
da proposta) pela ICT Executora principal:  
 
7.6. A ICT executora principal deverá submeter junto à documentação do item 7.5, um ofício 

de apresentação, assinado pelo representante legal, identificando que a proposta é reco-

nhecida institucionalmente pela ICT, conforme modelo constante do Anexo V. 

 

 

 
- Acréscimo no sexto Requisito Formal (Envio eletrônico do FAP e anexos, na forma exigida no 
Edital, até a data limite) do item 8.1.1, em “1ª Etapa – Habilitação”, a referência ao item 7 do edital, 
para verificação dos documentos obrigatórios dos partícipes: 
 
6 - Envio eletrônico do FAP e anexos, na forma exigida no Edital, até a data limite (conforme itens 
6, 7 e 12 do Edital). 
 
 
 
- Inclusão do Anexo V no item 17.4, em “Disposições Finais”:  
 
17.4. Os anexos listados a seguir integram esta Seleção Pública: 

 Anexo I - TABELA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL;  

 Anexo II – CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE;  

 Anexo III – ATESTADO AMBIENTAL;  

 Anexo IV – MINUTA DE CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO; 

  Anexo V – OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO PARA RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL DA 

PROPOSTA. 

. 
 



 

3 
 

- Alteração de etapas do cronograma, conforme tabela abaixo: 
 

Etapas 
Data 

Anterior 
Nova Data 

 

Responsável 

Lançamento da Seleção Pública no Portal da 

Finep na internet 
15/07/2022 (permanece) FINEP 

Disponibilização do formulário eletrônico (Formulário 

de Apresentação de Propostas - FAP) 
18/07/2022 (permanece) FINEP 

Término do prazo para envio eletrônico da proposta 

(até às 17h00 - horário de Brasília) 
09/09/2022 (permanece) PROPONENTE 

1a Etapa - Seleção das Propostas – Habilitação   

Divulgação do resultado preliminar 1a etapa da 

Seleção Pública 
26/09/2022 23/09/2022 FINEP 

Término do prazo para interposição de recurso (até 

às 23h59 - horário de Brasília) 
06/10/2022 03/10/2022 PROPONENTE 

Divulgação da 1a etapa da Seleção Pública no Portal 

da FINEP na internet 
24/10/2022 14/10/2022 FINEP 

2a Etapa - Seleção das Propostas – Mérito   

Divulgação do resultado preliminar 2ª etapa da 

Seleção Pública 
21/11/2022 11/11/2022 FINEP 

Término do prazo para interposição de recurso (até 

às 17h00 - horário de Brasília) 
01/12/2022 21/11/2022 PROPONENTE 

Resultado Final   

Divulgação do resultado final da Seleção Pública no 

Portal da FINEP na internet 
19/12/2022 02/12/2022 FINEP 

 

 

Ratificam-se os demais termos do edital. 

 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2022. 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 

Empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações – MCTI.  


