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Chamada para Submissão de Propostas nº 001/2021 do Programa de Apoio a Projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Projeto Rural Sustentável - Cerrado 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 004, DE 25 DE JUNHO DE 2021 

No dia 25 de junho de 2021, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade 

(IABS), responsável pela execução e administração técnica, financeira e fiduciária do Projeto 

Rural Sustentável - Cerrado (Convênio BID – IABS ATN/LC-1708-BR), no uso de suas atribuições 

e considerando a Chamada para Submissão de Propostas nº 001/2021 do Programa de Apoio 

a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, resolve: 

I – Retificar o item 1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

No quarto item da lista, onde se lê: 

“Duração dos projetos de pesquisa: 24 meses.” 

 A nova condição estipulada será: 

“Duração dos projetos de pesquisa: 22 meses.” 

No quinto item da lista, onde se lê: 

“Limite de recursos da chamada: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 

contratações e aquisições, sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um dos 

estados contemplados no PRS - Cerrado (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais).” 

A nova condição estipulada será: 

“Limite de recursos da chamada: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em 

contratações e aquisições, procurando uma distribuição equitativa nos estados 

contemplados no PRS - Cerrado (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais).” 
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II – Retificar o item 4. QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS POR ESTA CHAMADA?, 

primeiro parágrafo  

Onde se lê:   

“O PRS - Cerrado investirá o valor global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para 

esta Chamada, por meio de contratações e aquisições realizadas diretamente pelo IABS, 

sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um dos estados contemplados no 

PRS - Cerrado (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais).” 

A nova condição estipulada será: 

“O PRS - Cerrado investirá o valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 

para esta Chamada, por meio de contratações e aquisições realizadas diretamente pelo 

IABS, procurando uma distribuição equitativa nos estados contemplados no PRS - Cerrado 

(Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais).” 

III – Retificar o item 6. QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE?, modificando o subitem 

6.3 Quanto à proposta,  

No item e. da lista, onde se lê: 

“Ter prazo máximo de execução estabelecido em 24 meses, não podendo ser renovado” 

A nova condição estipulada será: 

“Ter prazo máximo de execução estabelecido em 22 meses” 

No segundo parágrafo, onde se lê: 

“Esta Chamada prevê a aprovação de duas (2) propostas de pesquisa e desenvolvimento 

por estado contemplado no âmbito do projeto. Caso não haja submissões ou aprovação 

de propostas para um estado, outros estados poderão ter mais de duas propostas 

selecionadas” 
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A nova condição estipulada será: 

 

“Esta Chamada prevê a aprovação de no mínimo duas (2) propostas de pesquisa e 

desenvolvimento por estado contemplado no âmbito do projeto. Caso não haja 

submissões ou aprovação de propostas para um estado, outros estados poderão ter mais 

propostas selecionadas” 

IV - Alterar o Cronograma e Linha de Tempo constante no item 9 do Edital da referida 

Chamada, conforme apresentado abaixo: 

Etapa Meio Prazo 

Lançamento do Edital de pesquisa e 
desenvolvimento 

Mídias digitais do PRS - Cerrado 05/01/2020 

Submissão das propostas para Fase I Portal online 
18/01 a 

15/03/2021 

Divulgação das propostas selecionadas 
para Fase I 

Mídias digitais do PRS - Cerrado 25/06/2021 

Submissão das propostas para Fase II Portal online 
14/07 a 

30/07/2021 

Divulgação do resultado das propostas 
aprovadas na Fase II 

Mídias digitais do PRS - Cerrado 13/08/2021 

Homologação e adjudicação das 
propostas aprovadas 

Mídias digitais do PRS - Cerrado 18/08/2021 

 

V – As demais disposições constantes na Chamada permanecem inalteradas. 


