
 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará 

Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  

 

EDITAL Nº 002/2019/PROPLAN/UFOPA, DE 31 DE JULHO DE 2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCINIO E APOIO CULTURAL AO 

FORPLAD 2019 

O Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Proplan, em exercício, no 

uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar os prazos do Edital 001/2019 de 

Chamamento Público e apoio cultural para recebimento de propostas de empresas públicas 

e/ou privadas com o objetivo de patrocinar a realização de ações para sediar o “III Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições de Ensino 

Superior – Forplad”, que ocorrerá no período de 26 a 28 de agosto de 2019, na cidade de 

Santarém - PA, conforme disposto neste regulamento. 

1. DAS FORMAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 A proposta deverá ser entregue ou remetida por correspondência, para recebimento de até 

às 17h00 do dia 02 de agosto de 2019, sob uma formas abaixo: 

a) Em envelope fechado, impressa em 01 (uma) via, assinada na última página e rubricada 

nas demais, sem emendas ou rasuras, para a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional da Universidade Federal do Oeste do Pará, Av. Mendonça Furtado, nº 2.946, 

CEP: 68040- 470, Santarém - PA, Sala 420. 

b) Por arquivo eletrônico, devendo ser enviado para o e-mail: proplan@ufopa.edu.br, 

contendo proposta escaneada, assinada na última página e rubricada as demais pelo 

representante legal da empresa, conforme modelo constante no Anexo I. 

2. DO RESULTADO FINAL E ENTREGA DO PATROCÍNIO  

2.1 O resultado final com a escolha da proposta vencedora será divulgado no dia 05 de agosto 

de 2019. 

2.2 A empresa/instituição selecionada deverá comprovar o patrocínio por meio de 

recibo/contrato do item até o dia 09 de agosto de 2019. 

 

Santarém/PA, 29 de julho de 2019. 

 

Marcel Antonionni de Andrade Romano 

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, em exercício 


