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DADOS DA(S) INTERESSADA(S) 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
 
*Apresentar Proposta em folha timbrada da(s) proponente(s) 

 

PROPOSTA CONSORCIADA:  

SIM NÃO 

 
*Tratando-se de proposta consorciada, o Item 3.1 do Edital deverá ser observado 

estando anexado na Proposta: 

a) a comprovação do compromisso de participação conjunta;  

b) a indicação da pessoa jurídica que assumirá a posição de liderança para fins de 

comunicação com o PalcoParaná;  

c) o cumprimento dos Itens 2.3 e 3.11 por cada uma das pessoas jurídicas 

integrantes da proposta consorciada.  

 
1. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: ESTADO: CEP: 
TELEFONE: E-MAIL: 
 
1.1. A(s) interessada(s) declara(m) que está(ão) ciente(s) dos termos do Edital e 
Anexos e preenche(m) os requisitos necessários.  
 
1.2. A(s) Interessada(s) declara(m) que está(ão) ciente(s) da inexistência de 
contrapartida pelo PalcoParaná, conforme   previsão no Edital.  
 

 
NOME: 
CARGO: CPF: 
TELEFONE:       E-MAIL: 
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1.3 A(s) Interessada(s) reconhece(m) que o representante legal acima referido possui 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura deste Requerimento. 
 
2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
2.1. A(s) Interessada(s) declara(m) que os documentos descritos no Item 2.11 do Edital se 
encontram anexados a este Formulário. 
 
2.2. A(s) Interessada(s) declara(m) que não possui(em) impedimentos conforme  o Item 
1.4 do Edital.  
 
3. PROPOSTA DE PATROCÍNIO 
 
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PATROCINADOR(ES), por intermédio de seu(s) representante(s) 

legal(is), Sr(s). NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), QUALIFICAÇÃO DO(S) 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) (Cédula de Identidade e CPF), vem apresentar proposta de 

patrocínio ao evento “VERÃO VIDA”, comprometendo-se a patrocinar a integralidade 

LOTE Nº XXXX – Município de XXXX. 

 

 Com vistas a garantir o cumprimento do objeto do Edital 

declaro(amos) que a (NOME E CNPJ DA PRODUTORA DE NATUREZA CULTURAL E/OU 

PROMOTORA DE EVENTOS) será responsável pela execução do lote, pessoa jurídica esta 

que possui total competência para tanto, confome se comprova pela documenação da 

capacitação técnica por meio da apresentação (das cartas, certidões, atestes e/ou 

portfolio) anexo. 

  

 (No caso de Proposta para o Lote 03 – Guaratuba) declaro ter plena 

ciência da obrigatoriedade de o(s) evento(s) do Lote 03, Município de Guaratuba, 

encerrarem impreterivelmente antes das 21h00min, conforme Anexo IV. 

 
Curitiba/PR, XX de XXXX de 2021. 
 
_________________________________________________________ 
NOME(S) DO(S) PROPONENTE(ES) 
NOME(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) PROPONENTE(ES) 
OBS: A Proposta deve ser assinada por Representante(s) legal(is) com poderes para 
tanto, consoante contrato social ou procuração com poderes específicos. 
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