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ANEXO II AO EDITAL N° 002/2020 

 

PROPOSTA DE BENEFÍCIOS 

À FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM 

 

  

 ....................................................................................................................................... 

(identificação), pessoa jurídica de direito .................................... (público/privado) 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº ......................................................, ciente dos termos do 

Edital de Chamamento Público nº 002/2020 e interessado(a) em celebrar Acordo de 

Cooperação com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS nos moldes 

indicados no referido instrumento, vem, pelo presente, declarar seu compromisso 

irretratável de, caso selecionada, implementar na Fazenda Experimental da 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM as benfeitorias e benefícios mínimos 

relacionados nos itens 1.2.1 a 1.2.3 do Edital, bem como pagar mensalmente a 

importância a que se refere o item 1.2.4, reajustável a cada 12 (doze) meses pelo 

Índice xxxxxxxxxxxxxx, deduzindo do referido valor o custo das benfeitorias e 

benefícios. 

 

Quanto a possíveis benefícios adicionais e/ou acréscimo ao valor da outorga de uso: 

 

(    ) deixa a declarante de oferecê-los nesta oportunidade, mesmo ciente de que se 

trata de um dos itens considerados no processo de seleção.    

 

(    ) propõe a declarante a implementação dos seguintes, autorizando sua previsão 

nos instrumentos de cooperação e de outorga, bem como nos demais documentos 

que disserem respeito à parceria a ser formalizada (especificar, abaixo, os benefícios 

e/ou valor de contrapartida adicionais oferecidos):  

 

1.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________ 
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2.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

Manaus, _____ de __________________ de 2020. 

 

 

 

___________________________________________ 

assinatura de representante legal da proponente 
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