
    

ERRATA 1 

CHAMADA PARA RECEBIMENTO DE 
PROPOSTA(S) DE PROJETO DE P&D+I: 
MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA COM 
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR 

BATERIAS COMO FONTE AUTÔNOMA DE 
SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS AUXILIARES 

DE SUBESTAÇÕES 230/500 kV COM 
RESTRIÇÃO DE FONTE INTERNA. 

AEP - Assessoria de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação 
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Em virtude, da situação provocada pela pandemia do CORONAVÍRUS, fez-se necessária a 

alteração dos itens 5.1 e 7. da chamada pública 02/2019 que passam a valer com a seguinte 

redação:   

5.1 Envio de documentos complementares em atendimento à Chamada Pública 
 
Todos os documentos/ comprovantes / evidências solicitados no item 3 devem ser 

encaminhados, em volume único, via correio eletrônico para o endereço 

inovacao@chesf.gov.br até as 23:59h do último dia previsto para envio de propostas conforme 

item  7, unicamente, via e-mail institucional do responsável pela proposta. 

Os documentos que demandarem assinatura, poderão ser assinados digitalmente (com 

certificação digital) e na impossibilidade serem digitalizados. 

O endereço eletrônico inovacao@chesf.gov.br também deverá ser o meio utilizado pela(s) 

intistuição(ões) executora(s) em caso de necessidade de obtenção de esclarecimentos adicionais 

sobre a Chamada Pública, quando da formatação da proposta do Projeto. Nesse caso, a(s) 

instituição(ões) executora(s) deverá(ão) colocar no título do e-mail a ser enviado o número da 

Chamada Pública, seguido do tipo de esclarecimento(s) a ser(em) questionado(s).    

Para o caso de envio de novas versões ou novas propostas de projetos(.PRC), o procedimento 

deve ser realizado, conforme descrito no item 5. da chamada pública.  

A comissão julgadora informa que não será aceito envio de documentos fora do prazo previsto, 

sendo automaticamente desclassificada a proposta que não atender a esse requisito. A seguir 

a lista de documentos, mínimos, que devem fazer parte do volume único e que compõe o 

processo de submissão da proposta. A não entrega de qualquer documento levará 

automaticamente à desclassificação da  proposta. 

• Proposta de Projeto digitalizada (Impressão do Projeto) assinada (com certificação 
digital) ou assinada manualmente pelo(s) representante(s) legal (is) de cada entidade, 
gerado a partir do Formulário de Projetos Chesf – PRC  

• Declaração de atendimento a esta Chamada Pública, assinada (com certificação digital) 
ou assinada manualmente pelo(s) representante(s) legal (is) de cada entidade 
participante da proposta do projeto, conforme modelo do anexo B, dado a irretratável 
aceitação das condições dos termos desta Chamada Pública;  

• Declaração conforme modelo anexo C assinada (com certificação digital) ou assinada 
manualmente por representante legal de cada empresa (enquadrada no Art. 29, inciso 
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XIV da lei nº 13.303/2016 e no artigo nº 20 da lei nº 10.973/2004) e/ou Centro de 
Pesquisa, a qual tiver toda equipe, ou parte da mesma com horas de dedicação exclusiva 
na execução do projeto, enquadradas na tabela 2 do item Erro! Fonte de referência não 
encontrada.; 

• Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido no site da Receita Federal 
do CNPJ de cada uma das instituições participantes da proposta do projeto; 

• Planilha de avaliação de Homem Hora – Currículo Lattes, conforme modelo anexo D 
disponibilizado no Portal da Chesf, Canal Inovação, Subcanal Chamada Publica – 
Chamada Pública P&D+I 02/2019, constante na lista de documentos da respectiva 
chamada, que apresenta as seguintes informações para recursos humanos de nível 
superior:  

o Nome completo; 

o Formação superior*; 

o  Especialização* – área de conhecimento, linha de pesquisa/tema, ano de 
obtenção do título; 

o Mestrado* – área de conhecimento, linha de pesquisa/tema, ano de obtenção 
do título; 

o Doutorado* – área de conhecimento, linha de pesquisa/tema, ano de obtenção 
do título; 

o Pós-Doutorado* – área de conhecimento, linha de pesquisa/tema, ano de 
obtenção do título; 

o Link do currículo lattes na Plataforma CNPQ; 

o Data da última atualização do currículo lattes; 

o Instituição que o pesquisador está vinculado. 

*caso o pesquisador esteja cursando a graduação ou pós-graduação, destacar 
que se encontra EM ANDAMENTO. 

 
 

7. Cronograma para submissão e seleção das propostas de projetos 
 

Fase Período 

Recebimento das propostas de projetos até 17 de abril de 2020 (23h59) 

Apresentação* das propostas de projetos na 
Chesf (datas a serem agendadas na AEP) 

05 de maio até 07 de maio de 2020 

Seleção das propostas de projetos 12 de maio até 19 de maio de 2020 

Divulgação da(s) propostas(s) selecionada(s) 21 de maio de 2020 

 
*Os recursos (financeiros e outros) para apresentação das propostas serão de responsabilidade 
das entidades. 
  
 

Recife, 02 de abril de 2020. 
 
 

Assessoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - AEP. 


