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EDITAL AGITEC 01/2021

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

Processo nº 23075.014977/2021-79

A ______________ (Razão Social e Natureza Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº __________________,
endereço (endereço completo) representada nesta proposta pelo seu ___________________,
__________________ (representante legal e cargo), doravante ___________ (Nome fantasia), vem,
respeitosamente, apresentar Proposta para a “SELEÇÃO DE PATROCINADOR PARA MONTAGEM,
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO do Sinapsense - Laboratório de Inovação em Neurociência do
Consumo”, em conformidade com o estabelecido no Edital de Seleção de Parceiros AGITEC 01/2021.
Declaramos ciência e anuência da ________________ (nome fantasia) às disposições constantes na
Oferta Pública e informamos que a ____________ (nome fantasia) poderá ser acionada para quaisquer
no�ficações através do correio eletrônico ________________ (inserir e-mail), assim entendido como
meio oficial de correspondência para as questões a�nentes à presente proposta. Nestes termos,
aguardamos vossas providências para o prosseguimento da contratação de instrumento de patrocínio e
demais aspectos relevantes.

 

Informações da Proponente:

[Informar um breve histórico da empresa contendo a área de atuação e demais dados e informações
adicionais que possam ser relevantes para a demonstração das condições estruturais e/ou financeiras].

 

Informações sobre a Proposta de Patrocínio:

[Informar a proposta de patrocínio (reforma, equipamentos, mobiliário, itens diversos). A proposta
deverá conter, no mínimo, os itens presentes nesta Oferta Pública. Os itens adicionais deverão ser
destacados].

 

Informações sobre as contrapar�das sugeridas pela empresa:

[Informar as contrapar�das pretendidas pela empresa pela parceria firmada com a UFPR].

 

NOME DO REPRESENTANTE
CARGO 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em
06/09/2021, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3781253 e o
código CRC 7A5D664E.
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