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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 3 

 

De: silmar@fieb.org.br  

Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 10:01 

Para: consultapublicagrafeno@codemge.com.br 

Assunto: Esclarecimento de dúvidas - SENAI CIMATEC 

 

Prezada Coordenação da Consulta Pública para alienação da participação no MGgrafeno, bom 

dia. 

 

Estamos elaborando a carta de manifestação para participar da Consulta Pública com grande 

interesse em manter a continuidade do MGgrafeno, porém surgiram algumas dúvidas. 

 

Solicitamos avaliar se são pertinentes e se é possível responde-las: 

 

1ª – Com relação a possibilidade de submeter a carta de manifestação entre uma ICT (SENAI 

CIMATEC) com a participação de 1 ou mais empresas privadas, é possível? 

 

2ª – Caso neste momento a ICT SENAI CIMATEC submeta sozinha a carta de manifestação e seja 

classificada para a próxima etapa, é possível no segundo momento a ICT se associar a 1 ou mais 

empresas privadas que também foram selecionadas, formando tipo um “consórcio”? 

 

3ª – Caso neste momento a ICT SENAI CIMATEC submeta sozinha a carta de manifestação e seja 

classificada para a próxima etapa, é possível no segundo momento a ICT se associar a 1 ou mais 

empresas privadas que não participaram desta etapa (carta de manifestação), formarem um 

“consórcio”? Estamos em negociação com algumas empresas estratégicas com grande potencial 

de P&D e aplicação do grafeno, porém verificamos que o tempo da consulta não será suficiente 

para obtermos o retorno formal dessas empresas. 

 

4ª – Com relação aos projetos que encontram-se na fase de desenvolvimento pelo MGgrafeno, 

acreditamos que todos ou a maioria são com empresas industriais, serão descontinuados ou 

existe a possibilidade de continuação seja por quem for adquirir a tecnologia/infraestrutura? 

 

5ª – Com relação aos bolsistas que fazem parte do MGgrafeno e são financiados pela CODEMGE, 

para aqueles que o termo de outorga for maior que o prazo que a empresa e/ou ICIT vencedora 

da consulta pública assuma o MGgrafeno, as bolsas continuarão ativas ou serão findadas com a 

transferência da tecnologia/infraestrutura? 

 

Neste momento são essas as principais dúvidas. 

 

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição. 
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RESPOSTA 

 

Pergunta 1: Sim, desde que atendam os critérios de participação divulgados. 

 

Pergunta 2: Sim. Desde que a instituição atenda aos critérios de participação divulgados, é 

possível, em um segundo momento, a ICT se associar a uma ou mais empresas privadas que 

também foram selecionadas na consulta pública. 

 

Pergunta 3: Sim. Desde que a instituição atenda aos critérios de participação divulgados, é 

possível, em um segundo momento, que a mesma se associe a uma ou mais empresas privadas 

que não participaram desta etapa. 

 

Perguntas 4 e 5: As condições do Acordo de Parceria firmado poderão ser acessadas pelas 

instituições que manifestarem o interesse em participar do processo, atendendo aos critérios 

de participação divulgados, e conforme regras para as próximas etapas, a serem definidas pela 

Codemge. 

 


