
CONVOCAÇÃO 0001/2019 

ERRATA I 
 
 
Com referência à Convocação 0001/2019, favor observar as alterações abaixo descritas:  
 
 
1) No item 3.1 (Objetivo) do Termo de Referência:  
 
Onde se lê:  
 
3.1. O objetivo desta Convocação é firmar parcerias com instituições públicas e/ou sem fins 
lucrativos com atuação em ensino, pesquisa, extensão e/ou assistência técnica à produção rural 
para instalação de unidades demonstrativas do sistema fornos-fornalha nas seguintes 
mesorregiões do estado de Minas Gerais, definidas pelo Projeto Siderurgia Sustentável como 
prioritárias:  

3.1.1. Norte de Minas Gerais;  
3.1.2. Vale do Jequitinhonha;  
3.1.3. Central Mineira;  
3.1.4. Metropolitana de Belo Horizonte. 

 
Leia-se:  
 
3.1. O objetivo desta Convocação é firmar parcerias com instituições públicas ou entidades 
privadas vinculadas a instituições públicas, com atuação em ensino, pesquisa, extensão e/ou 
assistência técnica à produção rural, para a instalação de unidades demonstrativas do sistema 
fornos-fornalha nas seguintes mesorregiões do estado de Minas Gerais, definidas pelo Projeto 
Siderurgia Sustentável como prioritárias:  

3.1.1. Norte de Minas Gerais;  
3.1.2. Vale do Jequitinhonha;  
3.1.3. Central Mineira;  
3.1.4. Metropolitana de Belo Horizonte. 

 
 
2) No item 4.1 (Elegibilidade) do Termo de Referência:  
 
Onde se lê:  
 
4.1. Serão consideradas elegíveis:  

4.1.1. Instituições públicas de ensino superior, centros públicos de pesquisa, fundações 
vinculadas a instituições públicas de ensino superior e institutos públicos que 
comprovadamente atuam ou realizam atividades de ensino e/ou pesquisas relativas à área 
temática proposta. 

 
Leia-se:  
 
4.1. Serão consideradas elegíveis como proponentes para apresentar proposta:  

4.1.1. Instituições públicas de ensino superior, centros públicos de pesquisa, fundações 
vinculadas a instituições públicas de ensino superior e institutos públicos que 
comprovadamente atuam ou realizam atividades de ensino e/ou pesquisas relativas à área 
temática proposta. 

 
 
3) No item 4.3 (Elegibilidade) do Termo de Referência:  
 
Onde se lê:  
 
4.3. As proponentes devem estar localizadas, e realizar as atividades previstas nesta 
Convocação, em uma das mesorregiões de Minas Gerais classificadas pelo Projeto Siderurgia 
Sustentável como prioritárias (ver item “3” desta Convocação). 



 
Leia-se:  
 
4.3. As proponentes devem estar localizadas, e realizar as atividades previstas nesta 
Convocação, em uma das mesorregiões de Minas Gerais classificadas pelo Projeto Siderurgia 
Sustentável como prioritárias, podendo apresentar proposta para qualquer uma dessas 
mesorregiões (ver item “3” desta Convocação).  
 
 
4) No item 5.3 (Habilitação) do Termo de Referência:  
 
Onde se lê:  
 
5.3. Os projetos poderão ser apresentados em parceria, desde que com outras instituições sem 
fins lucrativos ou associações/cooperativas de produtores. 
 
Leia-se:  
 
5.3. Os projetos poderão ser apresentados em parceria, desde que com outras instituições 
públicas, centros públicos, institutos públicos ou entidades privadas vinculadas a 
instituições públicas de ensino superior, e desde que essa entidade parceira 
comprovadamente atue ou realize atividades de ensino e/ou pesquisa relativa à área 
temática proposta e esteja localizada e realize as atividades previstas nesta Convocação, 
em uma das mesorregiões de Minas Gerais classificadas pelo Projeto Siderurgia 
Sustentável como prioritárias.  
 
 
5) No item 5.5 (Habilitação) do Termo de Referência:  
 
Onde se lê:  
 
5.5. Não será aceita a substituição da instituição proponente por outra. Essa vedação aplica-se 
inclusive a universidades e suas fundações de apoio ou mantenedoras. Caso a fundação de 
apoio seja a executora da pesquisa, ela deverá ser também a proponente.  
 
Leia-se:  
 
5.5. Não será aceita a substituição da instituição proponente por outra. Essa vedação aplica-se 
inclusive a universidades e suas fundações de apoio ou mantenedoras. Caso a fundação de 

apoio seja a gestora da pesquisa, esta deverá ser a proponente, e a universidade, como 
executora, será a entidade parceira.  
 
 
 
 


