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FAQ
Respostas às Perguntas Frequentes
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO
– PARQUES TECNOLÓGICOS
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO
A PARQUES TECNOLÓGICOS EM IMPLANTAÇÃO E EM OPERAÇÃO

1 Qual a documentação relativa ao imóvel onde serão realizadas as obras apoiadas
cuja propriedade pertença à entidade pública ou privada sem fins lucrativos?
Deverão obedecer estritamente ao edital que apoiará obras e mediante apresentação
de certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI).
Caso as obras de infraestrutura caracterizem a ampliação de área construída ou a
instalação de novas estruturas físicas em imóveis cuja propriedade pertença à entidade
privada sem fins lucrativos, a liberação de recursos ficará condicionada à apresentação
da Certidão do Registro Geral de Imóveis da matrícula do bem com inclusão de cláusula
de inalienabilidade ou de promessa de transferência da propriedade à Administração
Pública, na hipótese de falência, dissolução ou extinção, nos termos do art. 6º, § 3º, do
Decreto nº 9.283/18.
Nos casos em que a convenente ou a executora não são as proprietárias do imóvel,
poderá ser apresentado, alternativamente à Certidão do Registro Geral de Imóveis,
documento comprobatório da posse do imóvel (ex. contratos, cessões de uso, concessão
de uso, dentre outros) ou decisão judicial, transitada em julgado, que ateste a legitimidade
da posse ou propriedade do imóvel, nos termos do art. 12, inciso VI c/c §1º da Instrução
Normativa CD-FNDCT nº 1, de 25.06.2010.
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Uma universidade pode apresentar mais de uma proposta?

Não, exceto se a universidade possuir mais de um parque tecnológico vinculado a
executoras distintas (ex. faculdade, campi regional etc), conforme item 1.3 (ii) c/c 2.2 c/c
3.1 do edital."
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Qual será o modelo utilizado na apresentação oral conforme item 8.2.5 do edital?

O modelo está disponibilizado no conjunto de documentos da CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO – PARQUES TECNOLÓGICOS no site da FINEP
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/665
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