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3. RECURSOS FINANCEIROS 

 

Onde se lê: 

O valor total deste edital é de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões e 

seiscentos e cinquenta mil Reais) para ser executado em até 3 (três) 

anos de acordo com uma das faixas abaixo: 

● Faixa A: as propostas submetidas nesta faixa poderão solicitar 

recursos financeiros até o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 

Reais), desembolsáveis em até 36 (trinta e seis) meses.  

Serão reservados inicialmente recursos financeiros de 

aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o 

atendimento de projetos enquadrados nesta faixa.  

 

● Faixa B: as propostas submetidas nesta faixa poderão solicitar 

recursos financeiros entre R$   90.000,01 (noventa mil reais e um 

centavo) e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 

desembolsáveis em até 36 (trinta e seis) meses.  

Serão reservados inicialmente recursos financeiros de 

aproximadamente R$ 2.650.000,00 (dois milhões e seiscentos e 

cinquenta mil reais) para o atendimento de projetos enquadrados 

nesta faixa.  
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Leia-se: 

O valor total deste edital é de R$ 4.642.930,19 (quatro milhões, 

seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais e dezenove 

centavos) para ser executado em até 3 (três) anos de acordo com 

uma das faixas abaixo: 

• Faixa A: serão destinados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

Reais) para projetos nessa faixa... (permanece como está no 

Edital) 

• Faixa B: serão destinados R$ 2.642.930,19 (dois milhões, 

seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais e 

dezenove centavos) para projetos nessa faixa... (altera 

somente o texto sobre o valor total da faixa). 
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