
 

 

Rota 2030 - Linha IV   
NOTA DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
Chamada Pública PD&I 02.2021 

 
 
Programa Prioritário: Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas 
 
 
A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep - torna pública para a comunidade, a 
retificação da Chamada Pública PD&I nº 02.2021, no âmbito do programa Rota 2030 Linha IV 
– Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas.  
  
Devem ser consideradas, como se na chamada estivessem escritas, as alterações descritas 
nesta nota, a saber: 
 
 
1) Critérios de elegibilidade da pré-proposta e proposta final (item 5.1 do edital) 

Onde se lê: 
 
Os critérios de elegibilidade são eliminatórios e sua inobservância resultará no indeferimento 
da proposta: 
 
h) Apresentarem contrapartida (econômica e / ou financeira) de acordo com as diretrizes 
orçamentárias desta chamada; 
 
l) A participação de pelo menos 2 (duas) montadoras (OEM ou associação), demonstrando 
apoio institucional à execução do projeto e, ainda, pelo menos 3 (três) parceiros fabricantes 
de ferramental para o setor automotivo (moldes ou matrizes) e 1 (um) parceiro sistemista, 
demonstrando apoio técnico e participação objetiva na execução do projeto (contrapartida 
econômica); 
 
Lê-se: 
 
Os critérios de elegibilidade são eliminatórios e sua inobservância resultará no indeferimento 
da proposta. Os itens h e l são obrigatórios somente para a proposta final: 
 
 
h) A proposta final deve apresentar contrapartida (econômica e / ou financeira) de acordo 
com as diretrizes orçamentárias desta chamada; 
 
l) A proposta final deve ter a participação de pelo menos 2 (duas) montadoras (OEM ou 
associação), demonstrando apoio institucional à execução do projeto e, ainda, pelo menos 3 
(três) parceiros fabricantes de ferramental para o setor automotivo (moldes ou matrizes) e 1 
(um) parceiro sistemista, demonstrando apoio técnico e participação objetiva na execução do 
projeto (contrapartida econômica); 
 
 
 
2) Prorrogação dos prazos do cronograma: 

Onde se lê: 
 
 
 
 



 

 

 
3 CRONOGRAMA 
 

ETAPA FASE DATA 
   

Primeira 

1. Publicação da Chamada  16/12/2021  
2. Início da submissão de pré-propostas  17/12/2021  
3. Data limite para submissão da pré-propostas  31/01/2022 até às 17h00 
4. Divulgação do resultado preliminar  11/02/2022  
5. Data limite para a submissão de recurso  18/02/2022 até às 17h00  
6. Divulgação do resultado final  25/02/2022  

   

Segunda 

7. Conecta Rota: Vitrine tecnológica  03/03/2022 
8. Data limite para submissão de declarações de 
anuência da(s) empresa(s)  

18/03/2022 

9. Data limite para submissão da proposta final  25/03/2022 até às 17h00 
10. Divulgação do resultado preliminar  01/04/2022   
11. Data limite para submissão de recursos  08/04/2022 até às 17h00  
12. Publicação do resultado final  14/04/2022  

   
Data limite para assinatura do Acordo de Parceria 15/06/2022 

 
Lê-se: 
 
3 CRONOGRAMA 
 

ETAPA FASE DATA 
   

Primeira 

1. Publicação da Chamada  16/12/2021  
2. Início da submissão de pré-propostas  17/12/2021  
3. Data limite para submissão da pré-propostas  15/02/2022 até às 17h00 
4. Divulgação do resultado preliminar  25/02/2022  
5. Data limite para a submissão de recurso  09/03/2022 até às 17h00  
6. Divulgação do resultado final  16/03/2022  

   

Segunda 

7. Conecta Rota: Vitrine tecnológica  24/03/2022 
8. Data limite para submissão de declarações de 
anuência da(s) empresa(s)  

31/03/2022 

9. Data limite para submissão da proposta final  14/04/2022  até às 17h00 
10. Divulgação do resultado preliminar  22/04/2022   
11. Data limite para submissão de recursos  29/04/2022 até às 17h00  
12. Publicação do resultado final  06/05/2022  

   
Data limite para assinatura do Acordo de Parceria 06/07/2022 

 
As demais disposições permanecem inalteradas.  
 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep  
21 de janeiro de 2022. 


