
 
 Regulamento nº 2017/31 – ECOFORTE REDES  

“DÚVIDAS”  

 

1) É com alegria que ficamos sabendo sabendo que o Centro de Tecnologias Alternativas 

da Zona da Mata, o CTA_ZM, é uma das entidades habilitadas a participar da ETAPA II - 

Regulamento 2017/31 - Redes Ecoforte. 

Entretanto quando recebemos o comunicado pela primeira vez, ainda no prazo do 

recurso, encaminhamos toda a documentação solicitada para a participação na Etapa 

II, Portanto, gostaríamos de saber se os documentos serão considerados válidos ou se 

teremos que novamente, realizar as cotações e encaminhar novamente toda a 

documentação. Atenciosamente?  

 

Resposta: Entendemos seu problema apresentado. Pedimos que observe o item 9.2 

inciso II do Edital, que conste no orçamento enviado a validade do mesmo. Sugerimos 

que no mínimo essa validade seja de sessenta dias.  

Solicitamos ainda para atentar os itens 10.2, 10.4, 10.5 e principalmente o item 10.6 

do Regulamento 2017/31.  

 

2) Em complementação a documentação enviada em 22 de junho de 2018 na Etapa II do  

Regulamento nº 2017/031 - Apresentação e Seleção de Projetos de Empreendimentos 

Econômicos Coletivos Redes ECOFORTE. Enviamos em anexo a documentação da nova 

diretoria do Instituto Rede Terra. Informamos que os documentos serão protocolados 

na Fundação Banco do Brasil nesta data.  

 

Resposta: Para atender suas solicitações peço observar os itens 10.2, 10.4, 10.5 e 

principalmente o item 10.6 do Regulamento 2017/31. 

 

O resultado final da Etapa I foi publicado hoje (02/08/2018) no sítio da FBB, a 

publicação no DOU ocorrerá amanhã (03/08/2018) dando inicio ao prazo estabelecido 

no Regulamento 2017/31 para envio da documentação da Etapa II.  

 

3)  Organização proponente de um projeto enviado para o edital nº 2017/031. Segundo o 

documento "Resultado Final – Etapa I – Regulamento nº 2017/031", disponível no site 

da FBB, estamos classificados como uma entidade habilitada para a segunda etapa do 

edital. Como tal informação foi amplamente divulgada nos grupos que fazem parte da 

Rede que apoiamos, tais empreendimentos nós perguntam se há alguma previsão de 

finalização do edital, pois as mesmas alegam estarem passando por inúmeros 

problemas organizativos e vislumbram no projeto uma possibilidade de ter esperança 

no futuro  

 

Resposta: Os procedimentos do Edital de Seleção Pública Ecoforte Redes 2017/31 

estão caminhando como planejado. Favor aguardar próximos passos. Todas as suas 

dúvidas devem ser encaminhadas à Chamadas Públicas@fbb.org.br. 


