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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

Pelo presente termo de Retificação do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC 

Nº 03/2015 PROGRAMA SINAPSE DA INOVAÇÃO OPERAÇÃO SC V, cujo OBJETO é “Fomentar 

propostas de empresas catarinenses, que apresentarem projetos de desenvolvimento de produtos 

(bens e serviços) ou de processos inovadores, que transformem ideias inovadoras em 

empreendimentos potencialmente sustentáveis e que incorporem novas tecnologias aos setores 

econômicos relevantes para Estado de Santa Catarina!”, atendendo aos princípios que norteiam a 

Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, 

RETIFICAR O EDITAL dessa Chamada Pública:  

ACRESCENTANDO:  

•••• Onde se lê:  

4 REPASSE DE RECURSOS 4.2  Distribuição dos Recursos Financeiros por Projeto 4.2.3 A 

empresa beneficiária deverá oferecer contrapartida econômica no valor mínimo de 5% do valor 

recebido a título de subvenção econômica, em conformidade com artigo 21, §5º, Lei nº 14.328/2008 - 

Lei Catarinense de Inovação. 

•••• Leia-se: 

4 REPASSE DE RECURSOS 4.2  Distribuição dos Recursos Financeiros por Projeto 4.2.3 A 

empresa beneficiária deverá oferecer contrapartida econômica ou financeira no valor mínimo de 5% 

do valor recebido a título de subvenção econômica, em conformidade com artigo 21, §5º, Lei nº 

14.328/2008 - Lei Catarinense de Inovação.  

•••• Onde se lê:  

4 REPASSE DE RECURSOS 4.3 Itens Financiáveis Dentre os itens de despesas correntes 

(custeio), com recursos da FAPESC, incluem-se: serviços de terceiros (pessoa física e jurídica) que, 

para as contratações deverá ser observada a legislação; serviços de consultorias tecnológicas do 

SEBRAE/SC, observada a política dessa instituição; concessão de diárias, aplicando-se, quanto a 

valores e forma de comprovação, as regras do Decreto Estadual 1.127/08 e nº 1.607/08; despesas 
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com passagens aéreas e/ou terrestres; e 01 (uma) cota de Bolsa em conformidade com o item 4.2.2 

desta Chamada.  

 •••• Leia-se:  

4 REPASSE DE RECURSOS 4.3 Itens Financiáveis Dentre os itens de despesas correntes 

(custeio), com recursos da FAPESC, incluem-se: serviços de terceiros (pessoa física e jurídica) que, 

para as contratações deverá ser observada a legislação nos termos do Decreto Estadual nº 1.323/12; 

serviços de consultorias tecnológicas do SEBRAE/SC, observada a política dessa instituição; 

concessão de diárias, aplicando-se, quanto a valores e forma de comprovação, as regras do Decreto 

Estadual 1.127/08 e nº 1.607/08; despesas com passagens aéreas e/ou terrestres; despesas com 

material de consumo; e 01 (uma) cota de Bolsa em conformidade com o item 4.2.2 desta Chamada. 

 

 

 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016. 

 

 

CÉSAR ZUCCO 

Diretor de Pesquisa Científica, Tecnológica E Inovação 


