MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
O Comitê das A vidades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA, no cumprimento das suas atribuições estabelecidas no art.
27 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, torna pública a re ﬁcação da tabela constante do item 6.1 do EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO CAPDA nº 2/2018 e do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAPDA nº 3/2018, conforme a seguir
especiﬁcado, permanecendo inalterados os demais itens dos referidos editais.
Onde se lê:
DATAS E PRAZOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO

DATA

a) Lançamento do Edital de Chamamento no Diário Oﬁcial da União e no endereço eletrônico do
CAPDA.

09/10/2018

b) Período de recebimento das propostas.

26/10/2018 a 01/11/2018

c) Período de apresentação da proposta oral.

19/11/2018 a 23/11/2018

d) Divulgação do parecer com a classiﬁcação preliminar das propostas.

05/12/2018

e) Prazo de interposição de recursos contra o resultado do julgamento e a classiﬁcação das
propostas.

12/12/2018

f) Publicação do Resultado Final do certame.

21/12/2018

Leia-se:
DATAS E PRAZOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO

DATA

a) Lançamento do Edital de Chamamento no Diário Oﬁcial da União e no endereço eletrônico do
CAPDA.

15/10/2018

b) Período de recebimento das propostas.

05/11/2018 a 09/11/2018

c) Período de apresentação oral da proposta.

19/11/2018 a 23/11/2018

d) Divulgação do parecer com a classiﬁcação preliminar das propostas.

05/12/2018

e) Prazo de interposição de recursos contra o resultado do julgamento e a classiﬁcação das
propostas.

10/12/2018

f) Publicação do Resultado Final do certame.

14/12/2018

RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA
Coordenador do CAPDA
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