
CONVOCAÇÃO 0001/2019 
QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

 
 
Com referência à Convocação 0001/2019, favor considerar as respostas abaixo aos questionamentos 
recebidos: 
 
 
1) Nosso instituto é uma instituição sem fins lucrativos, cadastrada no CNPq como instituição de 

pesquisa, e fará parceria com uma instituição locada em Corinto/Minas Gerais. Neste caso, estamos 
elegíveis a apresentar uma proposta?  

 
R: Vide Errata I.  

 
 
2) Nosso instituto pretende apresentar uma proposta técnica em parceria com uma instituição 

localizada na mesorregião da Central Mineira, porém há o interesse de apresentar uma proposta 
que contemple também a região do Norte de Minas. Neste caso, é possível que a proposta para o 
Norte de Minas seja apresentada pela instituição localizada na Central Mineira?  

 
R: Vide Errata I.   

 
 
3)     Nosso instituto, localizado em Minas Gerais, pretende apresentar proposta em parceria com uma 

instituição localizada em outro estado. Neste caso, estaremos elegíveis?  
 
R: Vide Errata I.   

 
 
4) Quanto à documentação do firmamento da parceria, uma carta de intenção de formalização da 

parceria (autenticada em cartório) já nos coloca elegíveis à concorrência do edital?  
 
R: Para comprovação da parceria entre instituições, deve-se apresentar um termo de intenção de 

parceria no qual constem todas as informações referentes à parceria a ser formalizada, como dados 
completos das duas instituições, divisão de responsabilidade legais (quem será a instituição líder e 
quem será a instituição parceira e qual será a responsabilidade de cada uma na parceria), divisão 
financeira (quem receberá os pagamentos), divisão de atividades (quem será responsável por 
executar qual atividade), e outras informações julgadas necessárias para o completo cumprimento 
dos requerimentos da concorrência.  

 
 
5) O campus da nossa universidade está situado no triângulo mineiro, entretanto, possui produtores de 

carvão e está próximo de grandes municípios produtores da região central e norte de Minas Gerais, 
como Três Marias, João Pinheiro e Paracatu, que se encontrão a 300 km de distância. Gostaria de 
saber se estando na região do triângulo mineiro e desenvolvendo parte de nossas atividades nos 
municípios citados acima, não poderíamos participar da convocação.  

 
R: Vide Errata I.    

 
 
6) A despesa administrativa e operacional é item financiável? Em caso positivo, favor informar se há 

um limite percentual. Pois, em conformidade com a Portaria Ministerial nº 507/2011 as fundações 
de apoio podem acordar o percentual de até 15% (quinze) por cento do percentual do valor do 
contrato para as despesas operacionais e administrativas.  

 
R: Conforme item 5.1.5, despesas administrativas serão aceitas quando vinculadas ao objeto da 

convocação e sendo imprescindíveis à sua realização. A Portaria acima mencionada se refere a 
contratos celebrados pela Administração Pública Federal e não por organismos internacionais, como 
é o caso do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

 
 



7) Poderiam informar se no instrumento jurídico irá constar os dados da instituição executora e da 
instituição gestora?  

 
R: Quem assinará a Carta de Acordo será a instituição proponente. Caso apresente em parceria, a 

instituição gestora deve ser a proponente (que assinará o instrumento jurídico) e a instituição 
executora será a parceira. Vide Errata I.  


