
 

 

CHAMADA PÚBLICA MCT/MCIDADES/FINEP/Ação Transversal - 
SANEAMENTO AMBIENTAL E HABITAÇÃO - 7/2009 

 
RERRATIFICAÇÃO 

 

Retificam-se os seguintes trechos da Chamada Pública em epígrafe: 

 

Item da Chamada Pública Onde se lê: Leia-se: 

3. CARACTERÍSTICAS DA CHAMADA 
PÚBLICA 

O valor de referência a ser destinado para 
o conjunto de propostas aprovadas na 
Etapa 2, em cada Rede Cooperativa de 
Pesquisa, é de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais). 

O valor de referência a ser destinado para 
a proposta aprovada na Etapa 2, de cada 
Rede Cooperativa de Pesquisa, é de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

5. APORTES DE RECURSOS DAS 
INSTITUIÇÕES INTERVENIENTES 
COFINANCIADORAS 

Instituições Intervenientes Co-
financiadoras, públicas ou de caráter 
privado e sem fins lucrativos, deverão 
aportar ao projeto recursos não 
financeiros, adequados à sua participação 
na proposta. 

Instituições Intervenientes Co-
financiadoras, públicas ou de caráter 
privado e sem fins lucrativos, deverão 
aportar ao projeto recursos não 
financeiros, adequados à sua participação 
no(s) subprojeto(s) específico(s). 

9.1. Apresentação de candidaturas das 
instituições intervenientes executoras 
(Etapa 1) 

Este mesmo representante será o 
coordenador de projeto por ocasião da 
apresentação da proposta na Etapa 2 da 
Chamada Pública. 

Este mesmo representante integrará a 
equipe de pesquisa da Rede na Etapa 2 
da Chamada Pública. 

9.5. Submissão das propostas (Etapa 2) Após a reunião de formação das Redes 
Cooperativas de Pesquisa, deverá ser 
submetida a proposta de cada uma das 
instituições intervenientes executoras 
selecionadas, em conformidade com o 
respectivo Plano de Integração da Rede 
Cooperativa de Pesquisa. 

Após a reunião de formação das Redes 
Cooperativas de Pesquisa, deverá ser 
submetida a proposta de cada Rede, em 
conformidade com o respectivo Plano de 
Integração da Rede Cooperativa de 
Pesquisa. 

9.5. Submissão das propostas (Etapa 2) A proposta deverá ser enviada à FINEP 
até a data e horário limites estabelecidos 
no item 7, utilizando-se o Formulário de 
Apresentação de Propostas - FAP 
específico para esta Chamada Pública, 
que será disponibilizado pela FINEP 
através de link para o representante da 
instituição interveniente executora, 
indicado no Formulário de Seleção. 

A proposta de cada Rede deverá ser 
enviada à FINEP até a data e horário 
limites estabelecidos no item 7, utilizando-
se o Formulário de Apresentação de 
Propostas - FAP específico para esta 
Chamada Pública, que será 
disponibilizado pela FINEP através de link 
para o coordenador geral da rede, definido 
pela Diretoria da FINEP, conforme 
estabelecido no item 9.4. 

9.5. Submissão das propostas (Etapa 2) As cópias impressas das propostas 
deverão ser encaminhadas à FINEP em 2 
(duas) vias, assinadas pelos respectivos 
dirigentes e coordenadores de projeto, 
para comprovação dos compromissos 
estabelecidos, até a data limite definida no 
item 7 desta Chamada Pública. 

As cópias impressas das propostas 
deverão ser encaminhadas à FINEP em 2 
(duas) vias, assinadas pelos respectivos 
dirigentes da Instituição 
Proponente/Convenente e Instituição 
Interveniente Executora (principal), e pelo 
coordenador geral da rede, para 



Item da Chamada Pública Onde se lê: Leia-se: 

comprovação dos compromissos 
estabelecidos, até a data limite definida no 
item 7 desta Chamada Pública. 
Deverão ser anexados, às respectivas 
cópias impressas das propostas, os 
Termos de Compromisso de participação 
de todas as coordenações de subprojeto e 
de participação de todas as demais 
instituições, que venham a assumir 
atividades e compromissos explicitados 
nas propostas. 

9.5. Submissão das propostas (Etapa 2) O Plano de Integração de cada Rede 
Cooperativa de Pesquisa deve ser 
enviado pelo respectivo coordenador geral 
da Rede, juntamente com a proposta 
impressa da sua instituição. 

O Plano de Integração de cada Rede 
Cooperativa de Pesquisa deve ser 
enviado pelo respectivo coordenador geral 
da Rede, juntamente com a proposta 
impressa da Rede. 

 
Ratificam-se os demais termos da presente Chamada Pública. 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2010. 
 
 

______________________________________ 
LUIS MANUEL REBELO FERNANDES 

Presidente 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 


