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4º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA PROCESSO Nº 15.770.486-9 

 

 

RENAULT BRASIL S.A. pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Renault, nº 1.300, 

Borda do Campo, na Cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, CEP 83070-900, inscrita no 

CNPJ sob o Nº: 00.913.443/0001-73, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominada simplesmente de RENAULT, 

e de outro lado, 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública – Lei Estadual 

nº 13.180/01, inscrita no CPPJ/MF sob o nº 03.579.617/0001-00, com sede na Av. Comendador Franco, 

1341, Jardim Botânico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor RAMIRO 

WAHRHAFTIG, brasileiro, R.G. Nº 952291-3 SSP PR, CPF 321.770.549-15, residente e domiciliado 

à Rua Campos Sales, nº 782, CEP 80.030-376 ,Curitiba PR, e pelo Diretor de Administração e Finanças, 

Senhor GERSON KOCH, brasileiro, R.G. Nº 754.751 PR, CPF nº 183.960.899-49, residente e 

domiciliado à Rua Jovino do Rosário, nº 448, CEP 82.540-115, Curitiba PR, doravante denominada 

simplesmente FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. 

 

Considerando que as Partes firmaram em 27/05/2019, o Acordo de Cooperação Técnica de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná, visando a Cooperação Técnico-Científica entre as 

partes, doravante denominado simplesmente “Contrato”; 

 

Considerando que as Partes desejam modificar algumas cláusulas e condições do Contrato. 

Resolvem as Partes firmar o presente 4º Termo Aditivo conforme as cláusulas e condições a 

seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

1.1. O item 4.2 do Contrato, onde se lê: 

 

“4.2. O valor deste Acordo será de R$ 3.386.820,00 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, 

oitocentos e vinte reais). Fica desde já estabelecido que a RENAULT doará à FUNDAÇÃO 

ARAUCÁRIA a importância de R$ 2.133.852,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais) pagos em parcelas conforme cronograma abaixo definido, 

e em contrapartida a FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA arcará com a importância de R$ 

1.252.968,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais), 

pagos em parcelas conforme cronograma definido entre as Partes, devendo a FUNDAÇÃO 

ARAUCÁRIA operacionalizar o programa objeto do presente acordo de cooperação técnica 

com o lançamento de Chamada Pública e seleção de projetos, em conjunto com a RENAULT 

DO BRASIL, e posterior implantação das bolsas e auxílios cabíveis por meio de termo 

específico junto às instituições envolvidas.”, passa a ter a seguinte redação: 

 

“4.2. O valor deste Acordo será de R$ 3.643.220,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e três 

mil duzentos e vinte reais). Fica desde já estabelecido que a RENAULT doará à FUNDAÇÃO 

ARAUCÁRIA a importância de R$ 2.295.228,60 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil 

duzentos e vinte e oito reais e sessenta cenyavos) pagos em parcelas conforme cronograma 

abaixo definido, e em contrapartida a FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA arcará com a importância 

de R$ 1.347.991,40 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa e um reais 

e quarenta centavos), pagos em parcelas conforme cronograma definido entre as Partes, 

devendo a FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA operacionalizar o programa objeto do presente acordo 

de cooperação técnica com o lançamento de Chamada Pública e seleção de projetos, em 

conjunto com a RENAULT DO BRASIL, e posterior implantação das bolsas e auxílios cabíveis 

por meio de termo específico junto às instituições envolvidas.”, 

 

1.2 Cronograma de Desembolso: 
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Chamadas de 
Projetos   RENAULT 63%  

 FUNDAÇÃO 
ARAUCARIA 37%  Total 

CP 01/2018        812.586,60         477.233,40  
      
1.289.820,00  

CP 06/2019        904.302,00         531.098,00  
      
1.435.400,00  

CP 16/2020        381.024,00         223.776,00  
          
604.800,00  

CP 11/2022        197.316,00         115.884,00  
          
313.200,00  

Total CPs    2.295.228,60     1.347.991,40  
      
3.643.220,00  

 

 

FONTE FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Data Parcela Valor  Chamada  
Conta 
Bancária 

19/07/18 1 221.334,00 Acordo 27/05/19 3255-9 

22/11/18 2 223.554,00 Acordo 27/05/19 3255-9 

28/11/19 3 229.548,00 Acordo 27/05/19 3255-9 

07/07/20 4 150.881,00 Acordo 27/05/19 3885-9 

08/10/20 5 78.667,00 Acordo 27/05/19 3885-9 

08/10/20 5 71.040,00 
devoluções e rendimentos 

conforme 2º TA   

20/07/21 6 161.616,00 Acordo 27/05/19 3885-9 

07/07/22 7 44.016,00 Acordo 27/05/19 3885-9 

28/09/22 8 143.507,40 Acordo 27/05/19 3885-9 

03/2023 
9 23.828,00 

 devoluções projetos encerrados e rendimentos 
conforme 4º TA  

TOTAL   1.347.991,40  

 

 

FONTE RENAULT 

Data Parcela   Valor    Repasses  Conta Bancária 

          

18/07/18 1 376.866,00  Acordo 27/05/19  3284-2 

28/12/18 2 376.866,00  Acordo 27/05/19  3284-2 

05/12/19 3        390.852,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

13/12/19 4        250.000,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

20/03/20 5          74.884,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

20/03/20 
5          65.968,00  

 devoluções projetos encerrados e rendimentos 
conforme 2º TA  

03/12/20 6          75.264,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

14/06/21 7        275.184,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

10/2022 8          65.184,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

10/2022 9          61.824,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

11/2022 10        197.316,00   Acordo 27/05/19  3284-2 

03/2023 
11          85.020,60  

 devoluções projetos encerrados e rendimentos 
conforme 4º TA  

TOTAL       2.295.228,60    

 



 

 

 

Confidential C 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

2.1. Ficam expressamente ratificadas e mantidas em plena vigência todas as demais cláusulas e condições 

do Contrato, dos seus anexos e dos demais aditivos, que não foram alteradas por, e nem conflitem 

com este instrumento, mantido no todo o vínculo obrigacional entre as Partes. 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

RENAULT BRASIL S.A.                       RENAULT BRASIL S.A. 

 

 

___________________________________________________________ 

RAMIRO WAHRHAFTIG 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

GERSON KOCH  

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ 

 
 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF: 

 

  
  

 

  

Fernanda
Máquina de escrever
CURITIBA 18 DE OUTUBRO DE 2022.
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CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 

ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura  

Periodicamente, a Renault RH poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados 

avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe 

tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da 

DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, 

e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com 

estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” 

na parte inferior deste documento.  

Obtenção de cópias impressas  

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 

fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 

documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 

sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 

acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 

a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 

documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 

Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 

abaixo.  

Revogação de seu consentimento  

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 

momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 

divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 

decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 

consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.  

Consequências da revogação de consentimento  

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 

retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 

envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 

divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 

confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 

você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 

formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope 

DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 

avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 

receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 

eletronicamente documentos enviados por nós.  

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 09/05/2018 10:24:12
Partes concordam em: Antonio Guilherme Fleischmann Alves, Chelsea CANAVARRO, Elizangela Camargo, Gerson Koch, Julio Oro, Ramiro Wahrhaftig, Victor Feijó Rocha



Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente  

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 

forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 

avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 

fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 

você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 

todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 

forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 

formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 

conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 

descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 

eletronicamente.  

Como contatar a Renault RH:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 

eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 

consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:  

To contact us by email send messages to: lucas.nilson-renexter@renault.com 

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: Renault RH  

Para informar seu novo endereço de e-mail a Renault RH:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos 

enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail 

para o endereço lucas.nilson-renexter@renault.com e informar, no corpo da mensagem: seu 

endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras 

informações para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from 

you to change your email address.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo 

endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de 

e-mail no sistema DocuSign.  

Para solicitar cópias impressas a Renault RH:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 

nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para lucas.nilson-

renexter@renault.com e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome 

completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor 

referente às cópias neste momento, se for o caso.  

Para revogar o seu consentimento perante a Renault RH:  



Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 

eletrônico, você poderá:  

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 

item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para lucas.nilson-renexter@renault.com e informar, no 

corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e 

número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar 

seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos 

online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other 

information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.  

Hardware e software necessários**:  

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®  

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); 

Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)  

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 

arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600  

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão  

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 

você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas 

operacionais e navegadores não são suportadas.  

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 

eletronicamente:  

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 

outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 

se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 

eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente 

divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você 

o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 

e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 

favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.  

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:  



(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 

RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 

ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la 

para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Renault RH conforme 

descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, 

divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou 

disponibilizados para mim por Renault RH durante o curso do meu relacionamento com você. 
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