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Editais FINEP para o Pré-Sal – Recurso Não-Reembolsá vel

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) lançou 2 editais prevendo
investimento de R$ 130 milhões no desenvolvimento de projetos realizados em
sistema de cooperação entre empresas da cadeia do setor de Petróleo & Gás
(P&G) e instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) que ofereçam
soluções para os desafios tecnológicos gerados ou ampliados a partir das
descobertas de reservas na camada do pré-sal.

A ideia é atender toda a cadeia produtiva do setor de Petróleo e Gás Natural
(P&G), visando o fornecimento de bens e serviços para o setor e infraestrutura(P&G), visando o fornecimento de bens e serviços para o setor e infraestrutura
de laboratórios .

Os segmentos priorizados são: Válvulas, Conexões/Flanges, Umbilicais
Submarinos, Caldeiraria, Construção Naval e Instrumentação/Automação ou
outros que deverão ser especificados. Os projetos podem ser tanto de
desenvolvimento incremental de tecnologias maduras quanto de
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Além disso, irá apoiar a criação, adequação e capacitação de laboratórios de
ICTs que atendam às demandas dos fornecedores da cadeia de P&G.
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1º Edital - Chamada Pública Mct/Finep/At – Cooperação ICTs-Empresas – Pré-
Sal - 3/2010 – R$ 100 Milhões

Visa apoiar o desenvolvimento de projetos realizados em sistema de
cooperação entre empresas da cadeia do setor de Petróleo & Gás (P&G) e
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs).

A apresentação das propostas será dividida em duas etapas. Cada empresa ouA apresentação das propostas será dividida em duas etapas. Cada empresa ou
grupo de empresas poderá apresentar mais de uma Carta de Manifestação de
Interesse no âmbito deste edital. Cada proposta obrigatoriamente estará
vinculada a apenas um dos segmentos. O recurso do edital é não-reembolsável
e a contrapartida da empresa é obrigatória, podendo ser financeiro e/ou não
financeiro - economicamente mensuráveis.

O valor solicitado é de no mínimo R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)
incluindo as bolsas CNPq.
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1º Edital - Chamada Pública Mct/Finep/At – Cooperação ICTs-Empresas – Pré-Sal -
3/2010 – R$ 100 Milhões

Conheça as etapas para apresentação da proposta de participação neste edital:

1ª Etapa:
A empresa individualmente ou em conjunto com outras empresas tem até o dia 08 de
agosto de 2010 para enviar a Carta de Manifestação de Interesse, em formulário
específico. A Finep disponibilizou um guia detalhado que orienta os empresários a
preencher a carta:preencher a carta:

http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/acao_transversal/documentos/guia_preen
chimento_carta_manifestacao_interesse_pre_sal.pdf

A empresa proponente manifesta na carta seu interesse como co-financiadora, ou seja,
interessada nos resultados do projeto. No caso da proposta ser em grupo quem
manifesta interesse é a empresa líder.

O resultado da análise da carta será divulgado no dia 09 de setembro.
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1º Edital - Chamada Pública Mct/Finep/At – Cooperação ICTs-Empresas – Pré-Sal -
3/2010 – R$ 100 Milhões

Conheça as etapas para apresentação da proposta de participação neste edital:

2ª Etapa
A empresa que tiver sua Carta de Manifestação de Interesse selecionada na 1ª etapa
estará habilitada para participar da segunda etapa e deverá definir o arranjo
institucional, incluindo a instituição proponente (pública ou privada sem fins lucrativos)institucional, incluindo a instituição proponente (pública ou privada sem fins lucrativos)
e a executora (Instituição Cientifica e Tecnológica pública ou privada sem fins
lucrativos).

Após esta etapa, as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) parceiras da empresa
ou grupo de empresas detalham o projeto em formulário do Formulário de
Apresentação de Propostas – FAP, a ser disponilizado no site da FINEP até 05/10/2010.
O formulário deve ser enviado até 11/11/2010.

A divulgação do resultado de análise das propostas será realizada pelo site da FINEP a
partir de 07/12/2010.



Editais FINEP para o Pré-Sal – Recurso Não-Reembolsá vel

2º Edital - Chamada Pública MCT/FINEP/AT- Infraestrutura Laboratorial para o "Pré-Sal" – 2/2010 –
R$ 30 Milhões

Visa apoiar a criação, adequação e capacitação de laboratórios de ICTs para atender às demandas
dos fornecedores da cadeia de P&G. O valor solicitado é de no mínimo R$ 1.000.000,00 (Hum milhão
de reais) incluindo as bolsas CNPq.

Etapa Única
A instituição proponente (Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer
esfera de governo, ou Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada sem fins
lucrativos) responsável pela execução gerencial e financeira apresenta o projeto por meio do
Formulário de Apresentação de Propostas - FAP. As instituições acima poderão ser representadas porFormulário de Apresentação de Propostas - FAP. As instituições acima poderão ser representadas por
Fundações/ Instituições de Apoio.

O formulário para envio das propostas por parte das instituições interessadas poderá ser acessado
no portal da FINEP a partir do dia 23/07 e enviado até o dia 08/09.

Nesse caso, serão três linhas de apoio para laboratórios de ensaios de desempenho de válvulas e
acessórios de tubulação, de produtos de segurança SIS-SIL e de qualificação e análise de umbilicais.
Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de
natureza não reembolsável.

A divulgação do resultado de análise das propostas será realizado pelo site da FINEP a partir de
27/10/2010.
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Confira a íntegra do edital no site da FINEP: 

http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/acao_transversal/acao_transversal_edita
is.asp?codSessao=6&codFundo=17


