PROGRAMA ESTRUTURANTE ACADÊMICO - Apoio à Infraestrutura de
Laboratórios Acadêmicos do Estado de Santa Catarina
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina –
FAPESC vem a público informar a alteração do Item 6, referente ao item financiável
do Edital de Chamada Pública FAPESC Nº 29/2021 - PROGRAMA ESTRUTURANTE
ACADÊMICO - Apoio à Infraestrutura de Laboratórios Acadêmicos do Estado de
Santa Catarina, que passa a vigorar nos seguintes termos:
6 DO ITEM FINANCIÁVEL
Serão financiáveis os seguintes itens:
6.1 Despesas de capital como equipamentos nacionais ou importados e/ou materiais
permanentes permitidos no Decreto Estadual nº 2.060/09 e aprovados no Plano de
Trabalho.
6.2 O equipamento e/ou material permanente devem estar diretamente relacionado(s)
ao objeto e às atividades do projeto e de acordo com as normas da presente Chamada
Pública.
6.3 Os serviços de instalação, entrega e manutenção dos equipamentos e materiais
permanentes serão de contrapartida da IES.
6.4 Não serão financiáveis construção de imóveis, aquisição de veículos e máquinas
e mobiliários de escritório.
Florianópolis (SC), 30 de julho de 2021.

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da FAPESC
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