Chamada Pública
Novas Oportunidades de Negócios
Passo a Passo
Cadastramento do Investidor

O Manual de Cadastramento do Investidor foi elaborado para orientar um potencial
parceiro a se cadastrar na Chamada Pública Novas Oportunidades de Negócios de Furnas.
Empresas Investidoras, Instituições Financeiras ou FIP poderão, isoladamente ou em
consórcio, participar nas oportunidades de negócio relativas aos segmentos abaixo
indicados:
1. Projetos de Geração e Transmissão a serem implantados;
2. Participação de licitação das concessões/autorizações de empreendimentos não renovadas
nos termos da Lei nº 12.783/2013; e
3.Aquisição de Participação Acionária em Ativos de Geração ou Transmissão com outorga de
concessão ou autorização.

Para que o cadastro seja realizado, é necessário, primeiramente, ler e concordar com as
premissas de participação descritas nos Procedimentos para Seleção de Empresas,
disponível no momento do cadastramento e, em seguida, preencher o cadastro. São dois
cadastros a serem realizados, o da Empresa e o da Oportunidade de Negócio. Apenas o
cadastro da Empresa não garante a participação no processo de seleção de parceiros; para
que o cadastro seja válido, é necessário cadastrar a Oportunidade de Negócio.
Ao finalizar o cadastro, serão gerados códigos de identificação (ID): um ID para a Empresa
e outro ID para a oportunidade de negócio cadastrada. A criação do ID visa garantir maior
segurança no registro e acesso ao banco de dados. Através dele será possível alterar ou
atualizar dados já cadastrados, bem como consultar os cadastros já efetuados. Os
referidos IDs, bem como as demais informações referentes ao cadastro, serão enviados
para o(s) email(s) informado(s) no momento do preenchimento do formulário.
O site dispõe, também, de uma seleção de perguntas e respostas com as dúvidas mais
frequentes (FAQ) no que diz respeito à Chamada Pública Novas Oportunidades de
Negócios de Furnas, além de instruções de como consultar, alterar ou atualizar dados já
cadastrados, bem como recuperar um ID esquecido ou desativar (ou excluir) um cadastro.
Caso haja alguma dúvida adicional, a mesma poderá ser enviada para o e-mail:
chamadaoportunidades@furnas.com.br.
Lembramos que não serão prestados esclarecimentos por meio de contato telefônico.

Acesse o site www.furnas.com.br e clique no canal Chamadas Públicas

Selecione a opção Chamada Pública Novas Oportunidades de Negócios

Leia e concorde com as premissas de participação descritas nos Procedimentos
para Seleção de Empresas

Clique em Formulário de Cadastramento

Selecione a opção Cadastrar a Empresa

Preencha os dados da
empresa no formulário
Cadastro de Novas
Oportunidades de
Negócios e clique em
Salvar e Continuar

Apenas o cadastro da Empresa não garante a participação no processo de seleção
de parceiros; para que o cadastro seja válido, é necessário cadastrar a
Oportunidade de Negócio.
No caso de empresa investidora, uma única oportunidade de negócio deverá ser
cadastrada, contemplando todas as opções de investimento desejadas. Para isto,
selecione a Forma de Participação Empresa Investidora, Instituições Financeiras e
FIP e clique em Continuar.

Preencha o formulário Oportunidade
de Negócio com os dados de contato,
marque as opções de investimento
desejadas e clique em Salvar
No item 2 (Tipo de Projeto) podem ser
marcadas tantas quantas forem as
opções desejadas para investimento,
tanto Projetos a serem implantados
(greenfield) quanto para aquisição de
participação acionária em ativos.

