
 

EDITAL FACEPE – 021/2014 

Apoio a Parcerias para Inovação Tecnológica e a Formação Qualificada 

(PITEC-FACEPE) 

Informamos que a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco – FACEPE, vinculada à 
Secretária Estadual de Ciência e Tecnologia – SETEC, lançou o Edital referido e convida as empresas interessadas a 
apresentarem propostas no âmbito do Programa de Apoio a Parcerias para a Inovação Tecnológica e a Formação 
Qualificada – PITEC. 

Visando facilitar a compreensão, preparamos um breve resumo com os principais destaques sobre esta Chamada 
Pública. 

OBJETO 

Identificar e selecionar propostas de empresas interessadas em celebrar Convênio com a FACEPE, visando o apoio 
financeiro conjunto à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e/ou de programas 
de formação de recursos humanos altamente qualificados, desenvolvidos em parceria entre instituições 
científicas e tecnológicas (ICT) e/ou de ensino superior (IES), situadas em Pernambuco, e a Empresa Proponente. 

PROPONENTE 

Empresas de qualquer nacionalidade, privadas ou públicas, instaladas em qualquer região do País, que se 
disponham a fomentar a realização de projetos de PD&I e/ou programas específicos para formação de recursos 
humanos a serem desenvolvidos com ICT e/ou IES pernambucanas, em áreas e temas de seu interesse. 

RECURSO FINANCEIRO 

A chamada conta com recursos oriundos do Tesouro Estadual num montante global de R$ 8 milhões, a serem 
despendidos nos exercícios de 2015 a 2017. 

Os valores dos projetos podem variar de R$ 100 mil (mínimo) a R$ 1 milhão (máximo). 

DESPESAS APOIÁVEIS 

 Custeio: a) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos; b) Software; 
c) Instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; d) Despesas acessórias, especialmente as de 
importação de equipamentos; e) Passagens; f) Diárias; e g) Serviços de terceiros – serviços de terceiros pessoa 
física ou jurídica, de caráter eventual. 

 Capital: h) Material bibliográfico; i) Equipamentos e material permanente, incluídas as despesas com 
instalações necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos; e j) Obras de adequação da 
infraestrutura de ensino e pesquisa diretamente vinculada ao objetivo do projeto proposto. 

 Bolsas: só poderão ser concedidas bolsas da modalidade BCT (Bolsa de Cooperação Técnica), cujos requisitos 
e valores podem ser consultados em http://agil.facepe.br (links Modalidades e Tabelas Vigentes). 

http://agil.facepe.br/


 

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA OBRIGATÓRIA 

As propostas deverão prever aporte de recursos financeiros da empresa proponente em montante não inferior 
ao valor solicitado à FACEPE para a execução das atividades planejadas na proposta de projeto, ou seja, a 
empresa interessada custeará 50% do valor do projeto, sendo que os outros 50% será custado pelo PITEC. 

O valor e a composição da contrapartida financeira da empresa proponente deverão estar especificados na 
proposta, devendo envolver os itens de despesas diretamente relacionados com a execução do projeto de 
pesquisa ou programa de formação que se deseja apoiar, desde que claramente descritos e mensurados na 
proposta. 

PRAZOS E CONDIÇÕES 

Prazo máximo para execução do projeto é de 24 meses. 

Término do prazo para submissão da propostas no sistema AgilFAP é até 31/03/2016, referente a terceira 
rodada). 

A empresa proponente deve atender aos itens abaixo: 

a) O coordenador geral deverá ser sócio, ou representante legal da empresa. 

b) estar cadastrada no sistema AgilFAP da FACEPE (http://agil.facepe.br/). 

Para acessar o edital na íntegra, clique aqui. 

PARCEIROS TECNOLÓGICOS 

Conheça os Institutos de Ciências e Tecnologia, instalados no Estado de Pernambuco e associados ao IPD 
Eletron, que poderão ser os possíveis parceiros tecnológicos para o desenvolvimento dos projetos de 
PD&I. Clique no nome do ICT e saiba mais sobre suas áreas de atuação e o seu respectivo contato 
institucional: 

 CESAR – Centros de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

 FITec – Fundação para Inovações Tecnológicas   

 SOFTEX RECIFE – Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife 

http://agil.facepe.br/
http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2015/07/EDITAL-FACEPE-021-2014-PITEC.pdf
http://ipdeletron.org.br/BuscaParcerias/180-load
http://ipdeletron.org.br/BuscaParcerias/175-load
http://ipdeletron.org.br/BuscaParcerias/114-load

