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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

1.  IDENTIFICAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) PROPONENTE(S) 

1.1.  Empresa Proponente Principal 

Empresa:  ......................................................................................................................  

CNPJ:  ...........................................................................................................................  

Inscrição Estadual:  ................................... Número de Filiais:  .....................................  

Atividade Econômica:  ............................... Capital Social: R$  .....................................  

CNAE:  ......................................................  ...................................................................  

CNPJ da controladora (SE APLICÁVEL):  .........  ...................................................................  

Endereço:  .....................................................................................................................  

Cidade:  ..................................................... UF/País:  .................. CEP:  ........................  

Telefones:  .....................................................................................................................  

Endereço web:  .............................................................................................................  

E-mail:  ..........................................................................................................................  

1.1.1.  Breve descrição da Empresa 

Histórico de atividades da empresa e do grupo econômico a que pertence. 

1.1.2.  Principais Sócios/Acionistas 

CPF/CNPJ Sócios/Acionistas Participação Acionária (%) 
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1.1.3.  Membros do Conselho de Administração (se aplicável): 

CPF Nome do Conselheiro Mandato até: 

   

   

   

1.1.4.  Principais Administradores 

CPF Nome do 
Administrador 

Cargo Mandato até: 

    

    

    

1.1.5.  Responsável pelo contato na empresa sobre a proposta 

Nome:  .......................................................  ...................................................................  

E-mail:  ...................................................... Telefones/Celular:  .....................................  

1.2.  Empresa Proponente (repetir quantas vezes necessário para empresas em consórcio, se for o caso) 

Empresa:  ......................................................................................................................  

CNPJ:  ...........................................................................................................................  

Inscrição Estadual:  ................................... Número de Filiais:  .....................................  

Atividade Econômica:  ............................... Capital Social: R$  .....................................  

CNAE:  ......................................................  ...................................................................  

CNPJ da controladora (SE APLICÁVEL):  .........  ...................................................................  

Endereço:  .....................................................................................................................  

Cidade:  ..................................................... UF/País:  .................. CEP:  ........................  

Telefones:  .....................................................................................................................  

Endereço web:  .............................................................................................................  

E-mail:  ..........................................................................................................................  
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1.2.1.  Breve descrição da Empresa 

Histórico de atividades da empresa e do grupo econômico a que pertence. 

1.2.2.  Principais Sócios/Acionistas 

CPF/CNPJ Sócios/Acionistas Participação Acionária (%) 

   

   

   

1.2.3.  Membros do Conselho de Administração (se aplicável): 

CPF Nome do Conselheiro Mandato até: 

   

   

   

1.2.4.  Principais Administradores 

CPF Nome do 
Administrador 

Cargo Mandato até: 

    

    

    

1.2.5.  Responsável pelo contato na empresa sobre a proposta 

Nome:  .......................................................  ...................................................................  

E-mail:  ...................................................... Telefones/Celular:  .....................................  

2.  SUMÁRIO EXECUTIVO 

Escreva um resumo da proposta de projeto de pesquisa e desenvolvimento. Ao 

descrever a proposta, faça um breve relato com suas principais características. 

Procure mencionar: 

• Qual é o portfólio de produtos/serviços que pretende pesquisar e desenvolver 

no Parque Tecnológico do TECPAR; 

• Qual é o problema que esses produtos/serviços se propões a solucionar; 
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• Quem serão os principais clientes; 

• Mercado (segmento) que o empreendimento deseja atingir; 

• O montante total do capital a ser investido (previsto e realizado até o 

momento); 

• Em quanto tempo espera que o capital investido retorne (ROI). 
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3.  DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Pelo presente, manifestamos o interesse em participar na prospecção de 

interessados na concessão do CHAMAMENTO PÚBLICO  .............. / .......  com esta 

proposta, e projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Local e DataNome / Assinatura do Representante Legal da Empresa (mediante instrumento legal que demonstre esta condição) 

4.  DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

4.1.  Apresentação 

Descreva os principais objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para o 

empreendimento. Indicar o tempo de interesse para manter-se no Parque 

Tecnológico, limitado pelo tempo definido no Edital. 

4.2.  Breve descrição da Proposta de Pesquisa e Desenvolvimento 

Descreva o produto ou serviço, ou portfólio de produtos e serviços, que pretende 

desenvolver no Parque Tecnológico do TECPAR. Caso seja desenvolvido apenas 

parte da solução, descreva como a parte se integra ao todo e qual é a sua 

importância. Inserir outras informações que a empresa julgar convenientes. 

Descreva o que se deseja alcançar com a pesquisa e desenvolvimento realizado no 

Parque Tecnológico do TECPAR e como este objetivo está relacionado a estratégia 

do negócio. 

4.3.  Propriedade Intelectual 

Relacione as patentes ou outras implicações relacionadas a propriedade intelectual. 
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4.4.  Antecedentes 

Descreva o que já aconteceu com o projeto, participantes, parceiros, o que 

aconteceu e deu certo, mas também o que deu errado. Também pode relacionar a 

quantidade de investimentos, econômicos e financeiros realizados até o momento. 

4.5.  Investimentos 

Descreva o montante total de investimento disponível para o projeto, dando 

destaque a previsão do seu desembolso. 

Valor Total do Investimento: R$  ....................................................................................  

4.5.1.  Composição do Investimento 

( ) Terreno 

( ) Edificações 

( ) Máquinas  

( ) Aparelhos e equipamentos de processamento eletrônico de dados, inclusive 

aplicativos (Hardware/Software) 

( ) Móveis e utensílios 

( ) Ferramentas e Veículos de uso profissional 

a) Máquinas e Equipamentos 

Investimento do Projeto Realizado nos 24 meses 
anteriores a data do  

protocolo (R$) 

A Realizar (R$) 

   

   

   

   

   

Totais:   

b) Edificações 

Investimento do Projeto Realizado nos 24 meses 
anteriores a data do  

protocolo (R$) 

A Realizar (R$) 
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Investimento do Projeto Realizado nos 24 meses 
anteriores a data do  

protocolo (R$) 

A Realizar (R$) 

   

   

   

   

   

Totais:   

c) Outros (hardware, software, móveis e utensílios, veículos, ferramentas) 

Investimento do Projeto Realizado nos 24 meses 
anteriores a data do  

protocolo (R$) 

A Realizar (R$) 

   

   

   

   

   

Totais:   

4.6.  Estrutura Analítica do Projeto 

Neste item apresente a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). É o processo de 

subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais 

facilmente gerenciáveis. É estruturada em árvore, hierárquica (de mais geral para 

mais específica) orientada às entregas, fases de ciclo de vida ou por subprojetos 

(entregas) que precisam ser feitas para completar um projeto. 

4.6.1.  Cronograma de Execução do Investimento (Detalhar fases de execução e 

investimentos) 

Descreva em ordem cronológica a execução dos investimentos, inserindo as 

informações de mês e ano.  

Investimentos (mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 
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Investimentos (mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

(mês/ano) 
Valor (R$) 

       

Totais:       

4.6.2.  Previsão de Implantação 

Início do Projeto: (Mês/Ano) 

Início da Produção: (Mês/Ano) 

4.6.3.  Origem dos Investimentos 

a) Previsão de origens dos principais Ativos do investimento (máquinas e 

equipamentos) em percentual: 

Origem Participação (%) 

Estado do Paraná  

Outros Estados  

Exterior  

b) Previsão de origens dos principais insumos (matérias-primas, insumos): 

Insumos Origem (Estados e Exterior) Participação (%) 

   

   

   

   

c) Principais Fornecedores: 

CNPJ/MF Empresa/Fornecedor 
Origem 

Estado País 

    

    

    

    

d) Principais Clientes: 
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CNPJ/MF Empresa/Cliente 
Origem 

Estado País 

    

    

    

    

e) Principais Produtos (com participação no faturamento): 

Produto NCM % sobre Faturamento 

   

   

   

   

f) Participação na produção brasileira (market share):  ...................................... % 

g) Previsão de destinos dos principais produtos (Vendas do estabelecimento): 

Destino (Estados e Exterior) Participação (%) 

  

  

  

  

  

  

4.6.4.  Produtos envolvidos na proposta de investimento 

Descritivo Produto 1 Produto 2 Produto 3 

Descrição do Produto    

Similar produzido no PR 
(sim/não) 

   

NCM/NBM/SH    

Unidade de medida (kg, 
ton, un) 
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Descritivo Produto 1 Produto 2 Produto 3 

Capacidade Produtiva 
Atual  
(kg, ton, un) 

   

Produção anual física 
atual (kg, ton, un) 

   

Produção anual (física) 
projetada (kg, ton, un) 

   

Diferença 
atual/Projetada (%) 

   

Receita anual atual (R$)    

Receita anual Projetada 
(R$) 

   

Diferença 
atual/Projetada (%) 

   

4.6.5.  Informações Fiscais e Financeiras 

* O saldo devedor do ICMS refere-se ao valor a ser pago efetivamente 

Ano Faturamento Previsto (em R$) ICMS Saldo Devedor* (em R$) 

   

   

   

   

4.6.6.  Previsão de ICMS de Energia Elétrica e Gás Natural 

Ano ICMS Energia Elétrica (em R$) ICMS Gás Natural (em R$) 

   

   

   

   

4.6.7.  Infraestrutura para Implantação: 

Área Física Necessidade e Disponibilidade 

Terreno (m²)  

Área Construída (m²)  

Energia elétrica (em kW)  

Gás natural (em m³/dia)  

Portos paranaenses (ton/mês)  
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Área Física Necessidade e Disponibilidade 

Aeroportos paranaenses  

Fornecimento de água e esgoto  

Rede de comunicação e Internet  

Transporte urbano  

Acessos rodoviários  

Acesso aos portos paranaenses  

Acesso aos aeroportos paranaenses  

Infraestrutura externa (Sinalização de vias, 
asfalto, etc.) 

 

4.6.8.  Infraestrutura física e de Serviços do Parque Tecnológico 

Assinale as estruturas e os serviços com potencial de utilização nos Parques 

Tecnológicos do TECPAR. 

( ) Auditório 

( ) Refeitório 

( ) Sala multiúso (reunião, treinamento) 

( ) Serviços de Validação 

( ) Serviços de Certificação 

( ) Serviços de Controle da Qualidade 

( ) Serviços de análises laboratoriais Meio Ambiente 

( ) Serviços de análises laboratoriais Saúde 

( ) Serviços de análises laboratoriais Materiais 

( ) Serviços de treinamento e capacitação 

( ) Serviços de informação e análise de dados 

( ) Serviços de propriedade industrial 

( ) Laboratório de produção piloto (compartilhado) 

( ) Centro de Distribuição de produtos 

( ) Validação de procedimentos, processo, equipamento, material, atividade ou 

sistema 
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4.6.9.  Necessidade de Financiamento 

Instituição Financeira Valor em R$ Percentual em relação ao 
Investimento 

   

   

   

4.6.10.  Responsabilidades do Projeto 

Descreva as responsabilidades de cada participante do projeto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, bem como a equipe necessária para desenvolvê-lo. 

4.7.  Resultados e Impactos esperados 

Relacione os resultados esperados do projeto. Os resultados podem estar 

classificados entre: resultados tecnológicos, resultados científicos, financeiros, para 

os beneficiados do projeto, para a sociedade ou para o TECPAR. 

A lista abaixo contém exemplos de impactos diretos e indiretos. Descreva aqueles 

que estiverem relacionados ao projeto em questão. 

Impactos Descrição dos impactos diretos e indiretos previstos 

Para a empresa, Para o mercado 
de atuação, Barreiras à entrada, 
Fatores de risco 

descreva os impactos referente à competitividade, ampliação 
do mercado, exportações, capacidade instalada, lançamento 
de novos produtos, diversificação produtiva, concorrência, 
nichos de mercado, concentração, riscos do projeto - 
ambiental, de tempo, custos, qualidade, entre outros. 

Geração de emprego e renda, 
serviços de terceiros, alavancagem 
de novos negócios  

informe o número de novos empregos gerados, (para o 
tempo total do projeto), número de novos empregos indiretos 
gerados, massa salarial anual (r$), utilização de serviços de 
terceiros em portos, aeroportos, desembaraço aduaneiro, 
número de novos contratos com prestadores de serviços 
(vigilância e segurança, limpeza, alimentação, etc.) 

Pesquisa e Desenvolvimento 
novos produtos e tecnologias, transferência de tecnologia, 
desenvolvimento interno de tecnologia (tropicalização, 
máquinas adaptadas, softwares) 

Potencial de construção civil 
montante de investimentos em obras e construção civil, 
edificações internas, instalações e ajustes do layout fabril, 
implantação de novas linhas de produção, etc.  

Encadeamento da cadeia produtiva 
estimativa em r$ das compras de fornecedores locais de 
insumos, produtos intermediários, embalagens, veículos, 
máquinas, equipamentos e ferramentas.  

Responsabilidade social, Projetos 
sociais, Projetos culturais, Inclusão 

número de programas de responsabilidade social, existência 
de projetos comunitários (esporte e lazer, educação infantil, 
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Impactos Descrição dos impactos diretos e indiretos previstos 

social etc.), patrocínio de projetos culturais e artísticos, projetos de 
inclusão social: menor aprendiz, diversidade cultural, etc.  

Impacto Ambiental 
Classificação do grau de risco ambiental da atividade ou da 
nova atividade (se for o caso) 

4.8.  Análise de Risco do Projeto 

Faça uma análise de risco do projeto, identificando os principais fatores de riscos e 

as ações a serem tomadas para mitigá-los. 

4.9.  Outras informações 

Descreva outras informações que considere pertinente ao projeto. 

5.  DOCUMENTOS ANEXOS 

Relacione os documentos anexos que julgue necessário incluir na proposta do 

projeto. 

6.  ANEXOS 

Junte à proposta os documentos relacionados anteriormente. 


