[P&D] CAPTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D PARA O
ANO DE 2012 – INSTRUÇÕES ADICIONAIS

Prezados(as) Senhores(as),
Tendo em vista que em 29 de novembro de 2011 a Corumbá Concessões S.A.,
encaminhou chamada para captação de propostas para execução de projetos de P&D
no ano de 2012, e considerando que algumas empresas solicitaram reunião para
apresentação da proposta para realização destes projetos, comunicamos que, no
período de 16/01 a 20/01 e 31/01 a 14/02 estaremos recebendo em nossa empresa, as
instituições interessadas em apresentar pessoalmente suas propostas.
Informamos que cada instituição, terá 30 (trinta) minutos por projeto para realizar a
sua apresentação e que os interessados deverão agendar a apresentação com a Sra.
Jussara Marques, através do e‐mail jsilva@corumba4.com.br ou do telefone (61) 3462‐
5200.
Lembramos que a apresentação in‐loco é opcional não figurando requisito
imprescindível para encaminhamento das propostas e documentos solicitados na
chamada.
Neste sentido, em decorrência da abertura de período para apresentação dos projetos
in‐loco, encaminhamos novo Cronograma do Processo de Captação, Análise e Escolha
das propostas:

DATA
29.11.2011
20.01.2012
Até 14.02.2012
15.02.2012
17.02.2012

20.02.2012 a
05.03.2012
06.03.2012

07.03.2012
08.03.2012 a
27.03.2012
02.04.2012

ETAPA
Chamada de Captação de Projetos de P&D
Recebimento das propostas via e‐mail
Período para esclarecimentos de dúvidas e apresentação in‐loco das
propostas
Prazo Final para recebimento das propostas e documentos
solicitados na chamada via e‐mail
1ª Reunião de análise e escolha das propostas dos projetos
recebidas das instituições pelos Especialistas da Corumbá
Concessões S.A.
Avaliação das propostas escolhidas, considerando os indicadores de
resultado da ANEEL e enquadramento no programa de P&D pela
equipe de Gestão de Programa de P&D da Corumbá Concessões S.A.
Apresentação das propostas selecionadas e já avaliadas (pontuadas)
para apreciação do Comitê de P&D da Corumbá Concessões S.A.,
que deverá escolher a Instituição executora para o referido projeto.
Resultado da Análise das Propostas escolhidas pelo Comitê de P&D
Refinamento das propostas para submeter à AVALIAÇÃO INICIAL da
ANEEL, bem como início da elaboração das minutas contratuais
Carga dos projetos no sistema ANEEL e ajustes nas minutas

contratuais.

O resultado da análise das propostas captadas será divulgado, via e‐mail, a partir do
dia 07 de março de 2012.

