
A  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  apresenta  as  seguintes  erratas  e  adendos  ao  Regulamento  da                
Chamada  Pública  para  Apoio  a  Ações  Emergenciais  de  Enfrentamento  à  COVID19  nas  Favelas  do                
Rio   de   Janeiro   lançado   em   24   de   março   de   2021:   

1. No   item   5,   após   o   primeiro   parágrafo,   leia-se:   

“Obs.  A  comprovação  de  tempo  de  existência  deverá  ocorrer  mediante  apresentação  da  ata  de                
fundação   da   organização   registrada   no   cartório   de   registro   civil   de   pessoa   jurídica.”   

2. No   item   5,   ao   final   do   último   parágrafo,   leia-se:   

“ Obs.  Cada  Pessoa  Jurídica  poderá  inscrever  até  02  projetos,  sendo  01  projeto  em  seu  nome  e                  
outro  projeto  representando  um  coletivo  sem  registro  de  personalidade  jurídica.  Logo,  a              
organização   poderá   ter   02   projetos   aprovados.”   

3. No   item   7,   onde   se   lê   “contrato”,   leia-se   “Termo   de   Acordo”   
4. No   item   8,   ao   final   do   último   parágrafo,   leia-se:   

“Obs.  e)  No  caso  de  organizações  que  já  executaram  e  encerraram  projetos  com  a  Fiotec,  é                  
necessário   apresentar   o   Termo   de   Encerramento   do   projeto.”   

5. No   item   9,   ao   final   do   primeiro   parágrafo,   leia-se:   

Obs:  Será  possível  a  concessão  de  auxílio  ou  ajuda  a  beneficiários  do  projeto,  desde  que  estes                  
estejam  atuando  em  atividades  não  habituais  e  não  subordinadas  a  qualquer  membro  da               
equipe  da  organização,  e  desde  que  limitados  ao  valor  de  R$250  (duzentos  e  cinquenta  reais)                 
por   indivíduo.   

6. No   item   9,   onde   se   lê   “contrato”,   leia-se   “Termo   de   Acordo”;   
7. No   item   12,   após   a   letra   c   leia-se:   

“Obs.  d)  No  caso  de  organizações  que  já  executaram  e  encerraram  projetos  com  a  Fiotec,                 
pendência  na  apresentação  e  aprovação  da  prestação  de  contas  de  projetos  executados  e               
encerrados   junto   a   Fiotec.”   

8. No  item  12,  onde  se  lê  “Qualquer  proposta  que  não  atenda  os  itens  a,  b  ou  c  será  eliminada”,                     
leia-se   “Qualquer   proposta   que   não   atenda   os   itens   a,   b,   c    ou   d    será   eliminada”   

9. No   item   14,   onde   se   lê   “contratualização”,   leia-se   “assinatura   do   Termo   de   Acordo”;   
10. No   item   14,   onde   se   lê   “contrato”,   leia-se   do   “Termo   de   Acordo”;   

Com  o  disposto  acima,  a  versão  atualizada  do  Regulamento  da  Chamada  Pública  para  Apoio  a  Ações                  
Emergenciais  de  Enfrentamento  à  COVID19  nas  Favelas  do  Rio  de  Janeiro  encontra-se  disponível  na                
página  da  Chamada  Pública  no  Portal  Fiocruz,  através  do  link:            
https://portal.fiocruz.br/se-liga-no-corona/chamada-publica-2021  e  na  aba  de  arquivos        
complementares  do  site  de  inscrição,  através  do  link:          
https://prosas.com.br/editais/8872-chamada-publica-para-apoio-a-acoes-emergenciais-de-enfrentamen 
to-a-covid19-nas-favelas-do-rio-de-janeiro     

Fundação   Oswaldo   Cruz   

Rio   de   Janeiro,   05   de   abril   de   2021   
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