Ato da Diretoria Executiva 039/2021
Ref.: NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA –
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

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Estado do Paraná, tendo em conta a 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, INFORMA aos interessados o Cancelamento da
Sessão pública de leitura e conferência das propostas, prevista no item 13.2, do Edital, o que se dá
considerando as orientações emanadas do Governo do Estado do Paraná com relação ao
enfrentamento da pandemia de COVID-19. Do mesmo modo, a realização de referida sessão resta
inviável tendo em conta que os colaboradores da entidade continuam em teletrabalho conforme
determinação da Diretoria Executiva. Além disso, a realização do evento poderia demandar uma alta
circulação pessoas e aglomerações no local.
Esclarece-se, ainda, que por conta da implementação da ferramenta de submissão de propostas
(plataforma sparkx) na instituição, todas as propostas foram enviadas via sistema eletrônico,
não havendo mais manuseio físico e abertura de envelopes em papel, o que torna desnecessária
a realização desta sessão pública.
Quanto ao processo das avaliações de elegibilidade e habilitação das propostas, informa-se que
o mesmo está sendo finalizado e seu resultado será publicado até o final desta semana.
Lembramos, ainda, que nenhuma das propostas submetidas serão prejudicadas por estas
alterações acima destacadas e que todas as avaliações de elegibilidade respeitarão os critérios
dispostos na chamada pública.
Qualquer dúvida, estaremos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários
nos canais oficiais de comunicação da presente chamada.
Curitiba, 05 de maio de 2021.
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