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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAR 

TERMO DE COOPERAÇÃO 
 

 

MODELO DE FORMULÀRIO - PROPOSTA 
 

À Comissão Especial, 
Proposta de Termo de Cooperação, 

 
Para a celebração do Termo de Cooperação do CENTRO DE TREINAMENTO DE 

ESCALADA ESPORTIVA a Organização da Sociedade 
Civil ...........................................................................................(nome completo da OSC), C.N.P.J 
nº ..................................... , apresenta sua proposta para participação do EDITAL nº 003/2021 – SMELJ. 

 

A Organização da Sociedade Civil compromete-se a fornecer, os seguintes 
materiais/serviços: 

 
ITENS OBRIGATÓRIOS – PLANO DE TRABALHO 

 

Item 01 – Estrutura para o desenvolvimento do Centro de Escalada Esportiva, na modalidade Velocidade; 

Item 02 – Estrutura para o desenvolvimento do Centro de Escalada Esportiva, na modalidade Boulder; 

Item 03 – Capacitação para os servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

Item 04 – Professores para o desenvolvimento de no mínimo duas turmas de escalada por ano para 

alunos 

matriculados no Programa EE10; 

Item 05 – Manutenção periódica das estruturas e equipamentos. 

 
[A Organização da Sociedade Civil deve especificar se irá, ou não, fazer a entrega também dos itens 

opcionais, conforme critério de desempate previsto no Edital de Termo de Cooperação] 

 

A Organização da Sociedade Civil declara estar ciente de que a entrega dos materiais 
deverá ocorrer nos primeiros 180 (cento e oitenta dias) a partir da vigência do Termo de Cooperação, livre 
de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas ou embalagens, acompanhado 
das Notas Fiscais correspondentes. 

 
A empresa declara, ainda, que cumprirá integralmente o exigido neste projeto, estando 

ciente que se cometer qualquer infração poderá sofrer as penalidades previstas. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente proposta. 
 

Curitiba, .... De. .................. de 2021. 

 

(DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA) 

 
 
 
 

Assinatura   devidamente   identificada   do 
representante legal (apontado no contrato 
social ou procuração com poderes 
específicos). 
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