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RETIFICAÇÃO V 

                              O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, no 

uso de suas atribuições legais e conforme o Despacho 499 (000015468654) -Processo n° 

201810267001640, retifica a CHAMADA PÚBLICA N° 07/2019 - TECNOVA II - FINEP-FAPEG 

nos itens 8 e 9 como segue: 

                              Onde se lê: 

8. VISITA TÉCNICA, CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

As propostas aprovadas deverão ser contratadas no prazo de 60 (sessenta) dias contados da divulgação 

do resultado final. As propostas não contratadas nesse prazo serão arquivadas. 

[...] 

9. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO PÚBLICA 

Fase Datas Responsável 

Disponibilização do formulário eletrônico (FAP) 

  
18/12/2019 FAPEG 

Término do prazo para impugnação do edital 

  
28/12/2019 EMPRESA 

Término do prazo para envio eletrônico da proposta (até 17:00 

horas) 
03/04/2020 EMPRESA 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de 

Requisitos Formais 
17/04/2020 FAPEG 

Término do prazo para apresentação de recursos à Etapa de 

Avaliação de Requisitos Formais 
30/04/2020 EMPRESA 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de 

Mérito 
03/06/2020 FAPEG 

Término do prazo para apresentação de recursos à Etapa de 

Avaliação de Mérito 
26/06/2020 EMPRESA 

Divulgação da Lista Final de Aprovados 

  
17/07/2020 FAPEG 

  

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19454976&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=14569&infra_hash=b6e489904a3b6b35fc0a29928c219ed78cdbde502d208ec5d503de8323708ff3


Leia-se: 

  

8. VISITA TÉCNICA, CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

As propostas aprovadas serão contratadas pela FAPEG, observada a apresentação, por seus 

respectivos proponentes, dos documentos exigidos, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

divulgação do resultado final. Os proponentes que não apresentarem a referida documentação nesse 

prazo terão suas  propostas arquivadas automaticamente. 

Encerrado o prazo para o recebimento da documentação, a FAPEG concluirá em até 30 (trinta) dias 
os trâmites internos à Fundação para a formalização do termo de outorga, o que inclui o prazo para 

a aposição das devidas assinaturas. 

[...] 

9. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO PÚBLICA 

Fase Datas Responsável 

Disponibilização do formulário eletrônico (FAP) 18/12/2019 FAPEG 

Término do prazo para impugnação do edital 28/12/2019 EMPRESA 

Término do prazo para envio eletrônico da proposta (até 17:00 

horas) 
03/04/2020 EMPRESA 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de 

Requisitos Formais 
17/04/2020 FAPEG 

Término do prazo para apresentação de recursos à Etapa de 

Avaliação de Requisitos Formais 
30/04/2020 EMPRESA 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de 

Mérito 
03/06/2020 FAPEG 

Término do prazo para apresentação de recursos à Etapa de 

Avaliação de Mérito 
02/07/2020 EMPRESA 

Divulgação da Lista Final de Aprovados 20/07/2020 FAPEG 

Término do prazo para apresentação de documentos pelos 

proponentes, com vistas à contratação das propostas 
selecionadas 

18/09/2020 EMPRESA 

Término do prazo para a FAPEG concluir os procedimentos 
internos voltados à formalização do termo de outorga, com as 

devidas assinaturas 

19/10/2020 
EMPRESA / 

FAPEG 

Liberação da primeira parcela (conforme disponibilidade 

financeira da FAPEG) 

A partir de 

20/10/2020 
FAPEG 

Convocação de Suplentes 13/10/2020 FAPEG 

Término do prazo para apresentação de documentos pelos 
suplentes, com vistas à contratação das propostas selecionadas 

13/11/2020 EMPRESA 

Término do prazo para a FAPEG concluir os procedimentos 
internos voltados à formalização do termo de outorga com os 

suplentes, com as devidas assinaturas 

30/11/2020 
EMPRESA / 

FAPEG 

Liberação da primeira parcela aos suplentes (conforme 
disponibilidade financeira da FAPEG) 

A partir de 

01/12/2020 
FAPEG 

  

Goiânia, 24 de setembro de 2020 


