Ato da Diretoria Executiva 055/2022
Ref.: Divulgação do Resultado FINAL após Recursos das empresas aprovadas Prioridade 02 (P2) – Chamada
Pública 01/2020 – Programa de Subvenção Econômica para Apoio à Inovação e o Desenvolvimento Tecnológico
em Empresas Nacionais Sediadas no Estado do Paraná - Programa Tecnova II-PR
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná torna público o
RESULTADO FINAL da Chamada Pública 01/2021 – Programa TECNOVA II, após os recursos administrativos sobre a fase de avaliação técnica,
financeira e jurídica das propostas aprovadas.
Os ajustes financeiros realizados foram baseados na real necessidade para o projeto, ao enquadramento de itens financiáveis e não financiáveis
e à adequação ao valor real de mercado.
Informa-se ainda que somente após a assinatura do contrato junto à Fundação Araucária é que as despesas do projeto poderão ser executadas.
Despesas ocorridas antes desta data não serão aceitas, sendo suportadas com recursos próprios da empresa, não havendo também possibilidade
de reembolso de tais despesas em hipótese alguma.
Os projetos serão contratados nos valores descritos neste ato e não haverá possibilidade de acréscimo de valores após a contratação, ficando a
empresa ciente que deverá concluir o objeto proposto ao final do contrato, sob pena de devolução da totalidade dos recursos recebidos.
Ressalta-se que qualquer compra de itens e/ou serviços, deverá ser precedida pela realização de três cotações/orçamentos, devendo
necessariamente ser adquirido o de menor valor. Em HIPÓTESE ALGUMA poderá ser direcionada a compra para empresa “X” ou “Y”,
hipoteticamente. Será obrigatória a emissão da Nota fiscal em nome da Empresa.
Sem o atendimento de tais formalidades, no momento da prestação de contas mensal, que deverá ser realizada obrigatoriamente, e após a
identificação do problema, a empresa deverá devolver o valor glosado para a conta do projeto. Demais informações serão disponibilizadas após a
contratação.
Para a formalização e finalização da contratação das empresas abaixo, solicitamos que o envio da documentação completa por parte da
empresa, a qual consta na chamada publica e será informado por e-mail, deverá ser inserido na plataforma Sparkx, e submetido para a
análise da Fundação até o dia 04/05/2022, sob pena de desclassificação e não contratação.

Curitiba, 18 de Abril de 2022.

Ramiro Wahrhaftig
Presidente

Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação

Gerson Koch
Diretor de Administração e Finanças
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ANEXO I
PROJETOS DE FOMENTO APROVADOS APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA E JURÍDICA

Protocolo

*TEC2020261000013

**TEC2020261000069

TEC2020261000012

Título do Projeto

Instituição proponente

Uso De Nanopartículas
Fluorescentes Em Indicadores
Biológicos De Resposta Rápida 2i Produtos Odontológicos
Para Monitoramento De
E Médico Hospitalares Ltda
Esterilização À Base De
Peróxido De Hidrogênio.
Ecomarket - Plataforma De
Inteligência Competitiva Para
Redução De Desperdício Focado
Ecofood Brasil Ltda
Em Consumo Consciente E
Sustentável
Produção nacional da enzima
Bst DNA Polimerase para
Wemseq Pesquisa e
aplicações em análises
Desenvolvimento SS
moleculares de PCR LAMP

Cidade

Tema de
Apoio

Cambé

Saúde

Londrina

Tecnologia Da
Informação e
Comunicação

Curitiba

Saúde

Subvenção
Aprovada

DESCLASSICADO/
DESISTÊNCIA

DESCLASSICADO/
DESISTÊNCIA

R$ 304.420,00

TEC2020261000031

Agritel Pvt - Orientador De
Pulverizações Terrestres

Telemetria Agrícola Ltda.

Londrina

Agronomia

R$ 294.000,00

TEC2020261000060

GOVBOX: Software para gestão
inteligente de instalação,
configuração, backup e
atualização de aplicativos
governamentais para o setor
contábil

Priori Informática Ltda.

Marechal Cândido
Rondon

Tecnologia Da
Informação e
Comunicação

R$ 185.100,00

* Empresa não enviou documentação dentro do prazo e comunicou a Fundação Araucária de sua desistência no processo de contratação.
** Empresa comunicou a Fundação Araucária de sua desistência no processo de contratação
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