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Ref.: NOTA DE ESCLARECIMENTO – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 – PROGRAMA TECNOVAII-PR – Programa de Subvenção Econômica para Apoio à Inovação e o Desenvolvimento
Tecnológico em Empresas Nacionais Sediadas no Estado do Paraná

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Estado do Paraná, devido a vários questionamentos sobre pontos comuns
no processo de submissão da Chamada Pública 01/2020 – PROGRAMA TECNOVA-II-PR Programa de Subvenção Econômica para Apoio à Inovação e o Desenvolvimento Tecnológico
em Empresas Nacionais Sediadas no Estado do Paraná, vem a público esclarecer à
comunidade científica e demais interessados, que:
1) Visando facilitar o entendimento e a redação das propostas a serem formuladas para a
chamada, foram corrigidos os itens 4.5, 10.2, 10.2.1 e 10.2.2 os quais já estão constando
na chamada pública publicada no site da instituição.
2) Quanto às submissões das propostas no sistema da plataforma Sparkx, esclarece-se que:


Em relação ao Anexo 01, exigido de forma obrigatória, promovemos uma alteração,
evitando um retrabalho por parte dos proponentes. O anexo agora solicita apenas as
assinaturas no termo de compromisso. Lembrando que as demais informações que
compõe o ANEXO I já devem estar devidamente preenchidas na plataforma Sparkx;



As rubricas de custeio e capital nas contrapartidas da empresa foram atualizadas,
permitindo o cumprimento do disposto no item 11.4 da chamada;

Lembramos, ainda, que nenhuma das propostas que já foram submetidas serão prejudicadas
por estas alterações na plataforma.
Qualquer dúvida, estaremos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários
nos canais oficiais de comunicação da presenta chamada.
Curitiba, 08 de fevereiro de 2021.
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