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Rota 2030 LINHA V - NOTA DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
Chamada de Proposta Especial 01.2021 

 
Programa Prioritário: Biocombustíveis, segurança veicular e propulsão alternativa à 
combustão. 
 
A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep - torna pública para a comunidade, a 
retificação da Chamada de Proposta Especial nº 01.2021, no âmbito do Programa Rota 2030 
Linha V. 
  
Devem ser consideradas, como se na chamada estivessem escritas, as alterações descritas 
nesta nota, a saber: 
 
1) Inclusão de estudo comparativo com a produção de veículos em outros países em 

objetivos. 

 
Onde se lê: 

2.1 Objetivos 

(...) 

A(s) proposta(s) a ser(em) executada(s) devem contemplar a metodologia de 
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) padronizada pelas normas ISO 14040:2006 e 14044:2006. 
Dessa forma, devem visar o desenvolvimento do ACV completo (berço ao portão), incluindo 
as emissões associadas à fabricação de veículo leve completo no país, considerando os 
seguintes grupos de sistemas, subsistemas e componentes: carroceria, chassi 
(rodas/suspensão/molas), powertrain (motor, transmissão), sistemas auxiliares do powertrain, 
sistema eletroeletrônico, bateria e demais partes do veículo.  

Leia-se: 

2.1 Objetivos 

(...) 

A(s) proposta(s) a ser(em) executada(s) devem contemplar a metodologia de 
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) padronizada pelas normas ISO 14040:2006 e 14044:2006. 
Dessa forma, devem visar o desenvolvimento do ACV completo (berço ao portão), incluindo 
as emissões associadas à fabricação de veículo leve completo no país, comparado aos 
veículos leves fabricados no mundo, considerando os seguintes grupos de sistemas, 
subsistemas e componentes: carroceria, chassi (rodas/suspensão/molas), powertrain (motor, 
transmissão), sistemas auxiliares do powertrain, sistema eletroeletrônico, bateria e demais 
partes do veículo.  

 
2) Inclusão de análise comparativa com a produção internacional na entrega de 24 meses: 

Onde se lê: 
5 CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DA PROPOSTA 
(...) 

e) O cronograma deve prever a apresentação de relatórios trimestrais de acompanhamento e 
de entregas: 

12 meses: entrega do inventário de Ciclo de Vida 

24 meses: entrega do modelo de Avaliação de Ciclo de Vida e relatório final. 
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Leia-se: 

5 CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DA PROPOSTA 
 (...) 

e) O cronograma deve prever a apresentação de relatórios trimestrais de acompanhamento e 
de entregas: 

12 meses: entrega do inventário de Ciclo de Vida 

24 meses: entrega do modelo de Avaliação de Ciclo de Vida, relatório final e análise 
comparativa do Ciclo de Vida com a produção de veículos leves em outros países. 

 

3) Inclusão de objetivo das reuniões de alinhamento: 

Onde se lê: 

11.1  Reuniões de alinhamento 

No início da execução do serviço, deverá ser realizada uma reunião de 
alinhamento entre a coordenação da proposta e a equipe técnica da Fundep, com o 
objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições 
estabelecidas nesta chamada, e dirimir possíveis dúvidas acerca da execução do projeto.  

Devem participar dessa reunião, os coordenadores (geral e associados) que ficam 
à frente da execução, juntamente com a equipe técnica da Fundep.  

Outrossim, durante a execução da proposta, reuniões semestrais online poderão 
ser realizadas com o objetivo de:  

a) Acompanhar os resultados parciais;  
b) Verificar se as expectativas estão sendo alcançadas;  
c) Identificar possíveis riscos e ocorrências não desejáveis. 

Leia-se: 
 

No início da execução do serviço, deverá ser realizada uma reunião de 
alinhamento entre a coordenação da proposta e a equipe técnica da Fundep, com o 
objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições 
estabelecidas nesta chamada, e dirimir possíveis dúvidas acerca da execução do projeto.  

Devem participar dessa reunião, os coordenadores (geral e associados) que ficam 
à frente da execução, juntamente com a equipe técnica da Fundep.  

Outrossim, durante a execução da proposta, reuniões semestrais online poderão 
ser realizadas com o objetivo de:  

a) Acompanhar os resultados parciais;  
b) Verificar se as expectativas estão sendo alcançadas;  
c) Identificar possíveis riscos e ocorrências não desejáveis; 
d) Comparar os dados obtidos com a produção de veículos em outros países. 
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4) Prorrogação dos prazos do cronograma: 

Onde se lê: 
 
3 CRONOGRAMA 
 

FASES DATA 

Lançamento da chamada na página da Fundep 07/12/2021 

Data limite para submissão das propostas 30/12/2021 às 17h 

Publicação do resultado preliminar 07/01/2022 

Prazo para interposição de recurso 14/01/2022 

Publicação do resultado final 19/01/2022 

 
Leia-se: 
 
3 CRONOGRAMA 
 

FASES DATA 

Lançamento da chamada na página da Fundep 07/12/2021 

Data limite para submissão das propostas 28/01/2022 às 17h 

Publicação do resultado preliminar 07/02/2022 

Prazo para interposição de recurso 14/02/2022 

Publicação do resultado final 22/02/2022 

 
 
 
As demais disposições permanecem inalteradas.  
 
 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep  
14 de dezembro de 2021 


