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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO. 005/2014/FAPEU
O Superintendente da FAPEU – Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária, no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e de acordo com os objetivos e ações
estabelecidos no Termo Cooperação firmado pelo Governo de Estado de Santa Catarina e pela
FAPESC, em 27 agosto de 2013, em consonância, ainda, com a Resolução - RDC nº 29, de 30
de junho de 2011, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, torna
público a RETIFICAÇÃO do presente edital, o qual será divulgado, necessariamente, no
Portal Eletrônico da FAPEU e da FAPESC, com o seguinte teor:
9. DOS PRAZOS E DO CRONOGRAMA
9.1. As etapas previstas para a consecução do objeto do presente edital obedecerão ao
cronograma estabelecido neste item, o qual poderá ser alterado por decisão da FAPEU e
devidamente divulgado em seu Portal Eletrônico.
9.2. O prazo para a apresentação dos documentos será do dia 20 de julho de 2014 até o dia
14 de agosto de 2014.
9.3. A análise da documentação enviada para habilitação e a divulgação dos resultados
serão efetuadas no prazo de 15 dias, a partir do dia 15 de agosto de 2014.
9.4. Para aferição da tempestividade no envio da documentação será considerada a data do
seu recebimento no correio, devidamente registrado.
10. DA PUBLICAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão publicados no Portal Eletrônico da FAPEU e da FAPESC, e
divulgados por meio dos endereços eletrônicos de cada entidade, a partir de 30 de agosto de
2014.
Florianópolis, 31 de julho de 2014.
Gilberto Vieira Ângelo
Superintendente da FAPEU
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