AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
FAPEPI/FINEP/FNDCT 01/2021
Subvenção Econômica à Inovação – Tecnova II Piauí

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí — FAPEPI informa
aos interessados a prorrogação do CRONOGRAMA DA Chamada Pública que tem
como objetivo Apoiar, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica
(recursos não reembolsáveis) o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços)
e/ou processos inovadores - novos ou significativamente aprimorados (pelo menos
para o mercado nacional) - de empresas piauienses para o desenvolvimento dos
setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e
aderentes à política pública estadual de inovação.
Justificativa:
✓ Decreto Nº 19. 539 de 21 de março de 2021, que dispõe sobre as medidas
sanitárias excepcionais a serem adotadas do dia 22 ao dia 28 de março de
2021, em todo o Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da COVID19.
✓ Decreto Nº 19.546, de 25 de março de 2021, que faculta o ponto nos dias 29
de março e 1º de abril de 2021, no âmbito do Estado do Piauí, em razão da
grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.
✓ Lei nº 7.491 de 25 de março de 2021, que altera excepcionalmente os
feriados de Corpus Christi e de Nossa Senhora Aparecida, face à calamidade
pública decorrente da pandemia da covid-19, na forma que especifica.

PRORROGACÃO DO CRONOGRAMA
Fase

Data

Responsável

Lançamento da Chamada Pública.

28/01/2021

FAPEPI

Início do prazo para envio eletrônico da 29/01/2021
proposta.

FAPEPI

Término do prazo para envio eletrônico da 15/04/2021
proposta.
18:00h

EMPRESA

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de 30/04/2021
Avaliação de Requisitos Formais e início do
prazo para apresentação de recursos à Etapa
de Avaliação de Requisitos Formais.

FAPEPI

Término do prazo para apresentação de 10/05/2021
recursos à Etapa de Avaliação de Requisitos
Formais.

EMPRESA

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de 25/05/2021
Avaliação de Mérito e início do prazo para
apresentação de recursos à Etapa de Avaliação
de Mérito.

FAPEPI

Término do prazo para apresentação
recursos à Etapa de Avaliação de Mérito.

EMPRESA

de 05/06/2021

Divulgação da Lista Final de Aprovados.

15/06/2021

FAPEPI

Início da contratação dos projetos aprovados.

01/07/2021

FAPEPI

Término da contratação dos projetos aprovados. 20/08/2021

FAPEPI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: esclarecimentos e informações adicionais podem
ser obtidas junto ao e-mail: fapepi.ddct@gmail.com

Antônio Cardoso do Amaral
Presidente FAPEPI

