COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA
AMAZÔNIA (CAPDA)
AVISO
O COORDENADOR
DO COMITÊ DAS ATIVIDADE
DE PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO
NA AMAZÔNIA (CAPDA), em cumprimento ao, que
estabelece o item 9, subitem "h" e "i", do Edital de Chamamento Público n° 1/2017, dá
publicidade ao resultado sobre o resultado da análise dos recursos contra o resultado final
(22/05/2017) das instituições submetidas ao processo de seleção para coordenar os
Programas Prioritários, definidos pela Resolução CAPDA n° 12, de 14 de julho de 2016,
na !om1a desta publicação.
O recurso apresentado pela Fundação Amazônica dc Defcsa da Biosfcra - FDI3. foi
julgado parcialmcnte procedcnte. pclos motivos expostos abaixo:
Subitem 6.2.3.9 - Em lill1ção da constatação de quc a impetrante atendeu a esse
item. considerando que nos autos do processo já constavam as referidas
comprovações. porém não fora objeto da análise desta Comissão Administrativa.
visto que foi enviado dentro do envelope 2. o qual I(li analisado pela Comissão
Técnica. referente à Etapa 11.
Subi tem 6.2.3.6 - Levando em consideração a atual regularidade da FDI3. bem
como o Illto de que no momento da abertura da sessão de chamamento a
impetrante apresentava igual regularidade.
Subi tem 5.1 - A Fundação deixou de apresentar fatos novos que corroborassem
a evidêneia de sua regularidade junto ao Cadastro de Entidades Privadas Sem
Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM - disponibilizada
no Portal da
Transparência e na Consulta Transferência - CONTRANSF - disponibilizada no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
Considerando a não reversão da desclassilicação cm virtude do subi tem 5.1 do Edital.
constar em registros públicos com inadimplência, a FDH pennanece desclassificada.
Proceda-se, de aeordo com o item 9, subi tem 'T' (habilitação das ICTs aprovadas), dando
inicio aos trâmites relacionados à habilitação do Instituto de Apoio Institucional Muraki,
vencedora do Programa Prioritário de Recursos Humanos.

Em, 22 de maio de 2017.

MAR OS VINÍCIUS DE SOUZA
Coordenador do CAPDA

