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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL 

– SOS EQUIPAMENTOS 2020 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO 

À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 

 

 

RERRATIFICAÇÃO 

 

 

1. No item 1 do Edital, em Objetivo, onde se lê: 

1.1. Selecionar propostas para concessão de recursos financeiros para manutenção corretiva de 

equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, cadastrados na Plataforma Nacional de 

Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 

Leia-se: 

1.1. Selecionar propostas para concessão de recursos financeiros para manutenção corretiva de 

equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, que deverão ser cadastrados na Plataforma 

Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 

 

2. No item 3.1.3 do Edital, em Características da Proposta, onde se lê: 

3.1.3. O nome, o código e a descrição de cada equipamento deverão corresponder exatamente aos 

dados cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI 

(https://pnipe.mctic.gov.br), mencionada no item 1.1. O não cumprimento desta exigência irá acarretar a 

eliminação do subprojeto correspondente ao equipamento enquadrado nesta situação. 

Leia-se: 

3.1.3. O nome e a descrição de cada equipamento deverão corresponder exatamente aos dados a 

serem cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI 

(https://pnipe.mctic.gov.br), mencionada no item 1.1. O não cumprimento desta exigência irá acarretar a 

não liberação de recursos do projeto, caso a proposta venha a ser contratada. 

 

3. Na alínea (viii) do item 3.4 do Edital, em Características da Proposta, onde se lê: 

(viii) nome, o código e a descrição de cada equipamento, conforme item 3.1.3 acima. 

Leia-se: 

(viii) nome e descrição de cada equipamento, conforme item 3.1.3 acima. 
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4. No item 8.1.3 do Edital, em Documentação da Proposta, onde se lê: 

8.1.3. Documentos Necessários para avaliação de cada subprojeto: 

(i) Cópia da tela de cadastro do equipamento na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do 

MCTI, comprovando o cadastro e a fidelidade da nomenclatura e descrições utilizadas (cadastro disponível 

em https://pnipe.mctic.gov.br). 

Leia-se: 

8.1.3. Documentos Necessários para liberação de recursos, em caso de contratação: 

(i) Cópia da tela de cadastro do equipamento na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do 

MCTI, comprovando o cadastro e a fidelidade da nomenclatura e descrições utilizadas (cadastro disponível 

em https://pnipe.mctic.gov.br). 

 

5. No item 9.1 do Edital, em Habilitação, Requisitos Formais de avaliação do Subprojeto, onde se 

lê: 

Requisitos Formais de avaliação do Subprojeto 

1 Subprojeto associado a um único equipamento (item 3.1.1) 

2 Atendimento ao valor mínimo do equipamento (item 3.3) 

3 Atendimento aos valores limites por subprojeto (item 3.3) 

4 Envio dos documentos previstos no item 8.1.3, até a data limite (item 7.1) 

5 Adequação dos documentos previstos para o subprojeto (item 8.1.3) 

 

Leia-se: 

Requisitos Formais de avaliação do Subprojeto 

1 Subprojeto associado a um único equipamento (item 3.1.1) 

2 Atendimento ao valor mínimo do equipamento (item 3.3) 

3 Atendimento aos valores limites por subprojeto (item 3.3) 
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6. No item I-Seleção da proposta do Anexo I (Documentos Exigidos), onde se lê: 

Documentos Necessários para avaliação de cada subprojeto: 

(i) Cópia da tela de cadastro do equipamento na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do 

MCTI, comprovando o cadastro e a fidelidade da nomenclatura e descrições utilizadas. 

Leia-se: 

Documentos Necessários para liberação de recursos, em caso de contratação da Proposta Institucional: 

(i) Cópia da tela de cadastro do equipamento na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do 

MCTI, comprovando o cadastro e a fidelidade da nomenclatura e descrições utilizadas. 

 

7. Na tabela Manutenções Corretivas Solicitadas do Anexo III (Resumo da Proposta), a coluna 

“Código do equipamento (Plataforma MCTI)” será suprimida. 

 

 

 

Revogam-se as disposições do edital em sentido contrário e ratificam-se os demais termos da presente 

Chamada Pública. 

 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – DRCT 

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep 


