
 
ERRATA 03/03/2021 

 

A PRP divulga para comunidade a “SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO 

FINANCEIRO À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS”  

(link para o edital 661). 

 

AS INFORMAÇÕES ABAIXO NÃO EXCLUEM A NECESSIDADE DA LEITURA INTEGRAL 

DO EDITAL. 

 

Objetivo: 

Selecionar propostas para concessão de recursos financeiros para manutenção 

corretiva de equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, que deverão 

estar cadastrados previamente à submissão das propostas na Plataforma Nacional de 

Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 

 

Recursos financeiros a serem concedidos (valor solicitado à FINEP): 

 

● (i) O valor mínimo de cada equipamento elegível será de R$400.000,00 

(quatrocentos mil reais); 

● (ii) Os valores mínimo e máximo solicitados por cada executora para manutenção 

corretiva por subprojeto/equipamento serão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e 

R$600.000,00 (seiscentos mil reais), respectivamente. 

 

Requisitos para submissão: 

 

Cada Instituição Executora poderá apresentar 1 (uma) única proposta com até 2 (dois) 

subprojetos), sendo que cada subprojeto se refere a apenas 1 (um) equipamento. 

 

Cada proposta pode possuir o seguinte arranjo: 

 

● CONVENENTE: Funcamp (por isso, incluir 5% do valor total do projeto para 

pagamento de Despesas Operacionais e Administrativas); 

● EXECUTOR: Unidade ou Centro/Núcleo UNICAMP; 

 

 

Para esta chamada, as Unidades ou Centros e Núcleos podem ser o “Executor” - desde 

que tenha CNPJ próprio. Como as unidades, centros e núcleos não possuem CNPJ 

próprio, para este edital, a Unicamp poderá enviar apenas 1 proposta 

 

 

 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/661


Por isso, solicitamos que os interessados preencham no sistema 

FAP da FINEP com a proposta de 1 (um) equipamento apenas 

(http://download.finep.gov.br/formulariosManuais/update_FAP/Insta

lacao_FAP.exe - selecionem a demanda “CHAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS 

EQUIPAMENTOS 2021 AV.01”), gerem um pdf da mesma e 

enviem a proposta (pdf e arquivo .fapml), junto com a 

documentação solicitada no item 8.1.3 e 8.1.4, para o e-mail - 

ejferri@unicamp.br -  até dia 19/03/2021. 
 

 

A elaboração deverá ser realizada diretamente pela Unidade ou Centro/Núcleo 

com o apoio da Funcamp. 

 

Dúvidas, entrar em contato o e-mail: assessoriaprojetos@funcamp.unicamp.br 
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