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e Tecnológico do Paraná 

Ato da Diretoria Executiva: 077/2017 

Chamada Pública 09/2014 

Programa Paranaense de Pesquisas em Saneamento Ambiental 

Considerando a manifestação da Sanepar através do OF. CA  016/2017 — APD em atendiMento 
ao item 9.8 da chamada pública, a Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Paraná RESOLVE: 

Autorizar a prorrogação do Convênio n° 120/2015 até a data de 15 de abril de 2018, 
para que a demanda expressa na manifestação da Sanepar possa ser atendica. A 
prorrogação do prazo de vigência do convênio justifica-se excepcionalmente para que 
haja tempo suficiente para a editoração e impressão dos livros, previstos na Chamada 
Pública em questão. 
Suplementar em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) os recursos financeiros do Convênio n° 
120/2015 — projeto n° 44.944, desta forma, o valor do Convênio passa a ser de R$. 
148.830,00 (centro e quarenta e oito mil oitocentos e trinta reais). A presente 
suplementação decorre da cláusula 9.8 da Chamada Pública 09/2014 aqui transcrita 
"9.8 Os resultados das pesquisas serão consolidados em um livro, em que os principais 
resultados deverão ser apresentados de forma sistematizada. Os coordenadores e 
autores do livro declaram a cessão de direitos autorais a Sanepar. A Sarepar 
selecionará uma das instituições integrantes do PPPSA, que terá uma dotação 
suplementar no valor de R$ 80.000,00 para a publicação deste livro, que será 
distribuído às instituições de ensino e pesquisa e que atuam no setor de saneamento 
ambiental, e o restante poderá ser comercializado pela Sanepar. A coordenação técnica 
para a elaboração deste livro será da Sanepar". 

As demais disposições da Chamada Pública 09/2014 permanecem inalteradas. 

Curitiba, 12 de setembro de 2017. 

Pro Dr. Paulo Slud Brofman 
Presidente 

FcAePipb  
Prof. Dr. Nilceu Jacob Deitos 	 José Carlos Gehr 

Diretor Científico 	Diretor Administrativo-Financeiro 

www.FundacaoAraucaria.org.br 	 1 


	00000001

