
CHAMADA PĐBLICA PARA FORMA¢ëO E DIRE¢ëO DE ORQUESTRA, 

EXECU¢ëO T£CNICA EM SONORIZA¢ëO E ILUMINA¢ëO DE ORQUESTRA, 

FILMAGEM E VEICULA¢ëO,  E PRODU¢ëO DE FESTIVAL MULTICULTURAL 

 

A Prefeitura de Parnamirim, atrav®s da Funda«o Parnamirim de Cultura ï Funpac, torna 

p¼blica a abertura de inscri»es, entre 05 e 12 de novembro de 2020, para a Chamada P¼blica 

para Forma«o e Dire«o de Orquestra, Execu«o T®cnica em Sonoriza«o e Ilumina«o de 

Orquestra, Filmagem e Veicula«o, e Produ«o de Festival Multicultural, que selecionar§ 

propostas com vistas a compor a  programa«o de final de ano, especialmente de anivers§rio 

de emancipa«o pol²tica e celebra«o natalina do Munic²pio de Parnamirim. O concurso 

observar§ o disposto na Lei Federal nÜ 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal 

10.464, de 17 de agosto de 2020, no Decreto Municipal 6.361, de 13 de outubro de 2020, e 

em conformidade com as condi»es e exig°ncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos, 

que se encontram dispon²veis integralmente na p§gina www.culturadeparnamirim.org. Este 

Edital disponibiliza recursos recebidos pela Prefeitura de Parnamirim para fomento ¨ cultura, 

em atendimento ao previsto no inciso III do art. 2Ü da Lei Federal nÜ 14.017, de 29 de junho de 

2020 - Lei Aldir Blanc, que disp»e sobre a»es emergenciais destinadas ao setor cultural a 

serem adotadas durante o estado de calamidade p¼blica reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nÜ 6, de 20 de maro de 2020. Os direitos culturais s«o direitos fundamentais protegidos pelo 

art. 215 da Constitui«o Federal de 1988 e s«o garantidos pelo Estado pelo art. 221 da 

Constitui«o Estadual de 1989, que prev° apoiar e incentivar a produ«o, a valoriza«o e a 

difus«o das manifesta»es culturais. 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Edital tem por objeto a sele«o de propostas de pessoas jur²dicas de direito 

privado,  com ou sem fins lucrativos, para produ«o cultural e dire«o art²stica de Orquestra a 

ser constitu²da para programa«o de final de ano, especialmente de anivers§rio de 

emancipa«o pol²tica do Munic²pio de Parnamirim; para execu«o t®cnica em sonoriza«o e 

ilumina«o de orquestra, filmagem e veicula«o dentre outros; e para produ«o de Festival 

Multicultural a ser realizado no mesmo per²odo, com o objetivo de fomentar produ»es 

culturais e art²sticas, que possibilitem o acesso e frui«o da arte e da cultura pela sociedade 

parnamirinense, movimentando a economia, gerando trabalho e renda. 

1.2 S«o diretrizes deste Edital: 

a) reconhecer a import©ncia da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento do 

Munic²pio;  

b) promover a contrata«o de servios, gerando oportunidades de trabalho para artistas, 

t®cnicos e agentes culturais, grupos e coletivos do Munic²pio;  

c) celebrar o anivers§rio de emancipa«o pol²tica do Munic²pio, possibilitando o acesso da 

popula«o a bens e servios culturais; 

d) valorizar a m¼sica instrumental, as pr§ticas de dana e teatro, especialmente desenvolvidas 

no Munic²pio. 

1.3 A execu«o dos projetos contemplados dever§ atender ¨s regras vigentes de 

distanciamento controlado e aos protocolos de retomada do setor, e as atividades tamb®m 

poder«o ser realizadas em ambiente virtual, com programa»es transmitidas pela internet, 

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. 
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1.4 As propostas apresentadas dever«o obrigatoriamente ser classificadas na seguinte 

finalidade e valor: 

FINALIDADE VALOR DA 

PROPOSTA (R$) 

NĐMERO DE PROPOSTA 

CONTEMPLADAS 

Forma«o, gest«o, reg°ncia, dire«o art²stica e 

produ«o de Orquestra para 5 (cinco) 

apresenta»es. 

75.293,99 1 

Execu«o t®cnica em sonoriza«o e ilumina«o de 

orquestra, filmagem veicula«o e transmiss«o on-

line, dentre outros, de Orquestra para 5 (cinco) 

apresenta»es. 

45.000,00 1 

Produ«o Festival Multicultural Online (m¼sica, 

dana e teatro) 
36.000,00 1 

 

2. CRONOGRAMA DO EDITAL 

Inscri»es 05 a 12/11 

Habilita«o e sele«o At® 16/11 

Entrega da documenta«o e assinatura do Termo 

de Responsabilidade e Compromisso 

At® 18/11 

Repasse dos recursos At® 20/11/2020 

3. DAS CONDI¢ìES PARA PARTICIPA¢ëO 

3.1 A presente Chamada P¼blica destina-se a pessoas jur²dicas de direito privado atuantes na 

§rea de produ«o, gest«o de orquestra, realiza«o e dire«o cultural e art²stica,  execu«o 

t®cnica em sonoriza«o e ilumina«o de orquestra, filmagem e veicula«o e transmiss«o on-

line, com domicilio fiscal em Parnamirim, sendo condi«o obrigat·ria o cadastro 

regularmente habilitado junto ao Cadastro Cultural de Parnamirim, nos termos do 

Regulamento nÜ. 001/ Edital nÜ. 003/FUNPAC 2020. 

3.1.1. Ser«o aceitas inscri»es de pessoas jur²dicas de direito privado atuantes na §rea de 

produ«o, gest«o de orquestra, realiza«o e dire«o cultural e art²stica,  execu«o t®cnica em 

sonoriza«o e ilumina«o de orquestra, filmagem e veicula«o e transmiss«o on-line, com 

domicilio fiscal em outros munic²pios do Estado do Rio Grande do  Norte, cadastradas no 

Cadastro Cultural do Rio Grande do Norte, que j§ tenham comprovadamente realizado pelo 

menos duas atividades de produ«o e/ou realiza«o e/ou curadoria e dire«o art²stica na §rea 

da cultura; ou execu«o t®cnica em sonoriza«o e ilumina«o de orquestra, filmagem e 

veicula«o em Parnamirim,  para eventual preenchimento de vagas remanescentes, tendo em 

conta a preferencia e prioridade de participa«o descrita no ponto 3.1 desta Chamada P¼blica. 

3.2 No caso da proposta forma«o, gest«o, reg°ncia, dire«o art²stica e produ«o, a pessoa 

jur²dica de direito privado, dever§ tamb®m: 

a) Constar em seu ñPortfolioò a realiza«o, produ«o e curadoria de festivais de musica 

jazz  e dire«o art²stica e reg°ncia  de orquestras (Sinf¹nica, filarm¹nica, Bigband ou 

Camerata.); 

b) Ter 3 (tr°s) anos ou mais anos de atividade comprovada na §rea da cultura em 

especial com agrupamentos instrumentais em formato de Orquestra. 



3.2.1 A composi«o e organiza«o da Orquestra ser§ objeto do ñEdital de Premia«o de 

Artistas para Atua«o em Orquestra para Apresenta«o Especial na Programa«o de 

Celebra«o do Anivers§rio de Emancipa«o Pol²tica e Celebra«o Natalina de 

Parnamirim/RNò. 

3.3. No caso da proposta de Execu«o t®cnica em sonoriza«o e ilumina«o de orquestra, 

filmagem veicula«o e transmiss«o on-line, a pessoa jur²dica de direito privado, dever§ tamb®m: 

a) Constar em seu ñPortfolioò a sonoriza«o, ilumina«o e servios de §udio e v²deo 

com orquestras; 

b) Ter 3 (tr°s) anos ou mais anos de atividade comprovada na §rea de §udio e v²deo. 

3.4. No caso da proposta de produ«o de Festival Multicultural Online, a pessoa jur²dica de 

direito privado, dever§ tamb®m: 

a) Constar em seu ñPortfolioò a realiza«o, produ«o e curadoria de festivais; 

b) Ter 3 (tr°s) anos ou mais anos de atividade comprovada na §rea da cultura em 

especial com a realiza«o de festivais na §rea de m¼sica, dana ou teatro. 

3.4.1 A participa«o de artistas no Festival Multicultural Online ser§ objeto do ñEdital de 

Premia«o Festival Multicultural Online de Parnamirim/RNò. 

3.5 Cada proponente poder§ inscrever 1 (uma) ¼nica proposta na presente Chamada P¼blica. 

3.6 O proponente ® o respons§vel legal pela elabora«o e execu«o da proposta cultural, nos 

termos da legisla«o vigente. 

4. DA INSCRI¢ëO DA PROPOSTA 

4.1 As propostas dever«o ser cadastradas exclusivamente na p§gina 

www.culturadeparnamirim.org, do dia 05 a 12 de Novembro de 2020. 

4.2 No ato do preenchimento da inscri«o, o proponente dever§ selecionar a vaga pretendida 

por finalidade. 

4.3 O proponente dever§ anexar o Formul§rio Padr«o (Anexo I) em formato .pdf (dispon²vel 

para download em formato .doc na p§gina www.culturadeparnamirim.org junto aos arquivos 

da Chamada P¼blica). 

4.3.1 O proponente dever§ anexar o portfolio referido nos itens 3.2; 3.3; 3.4 deste edital 

conforme vaga a que se prop»em. 

4.4 O proponente poder§ anexar outros arquivos que julgar necess§rios em formato .pdf, 

limitado a 10 (dez) arquivos por inscri«o realizada, incluindo o Formul§rio. 

4.5 Ser«o desconsideradas todas as inscri»es efetuadas por correio, entregues na Funpac, 

enviadas para outros endereos eletr¹nicos da Funpac ou qualquer outra forma diversa da 

prevista nesta Chamada  P¼blica. 

4.6 A Funpac n«o se responsabiliza por inscri»es que n«o forem completadas por falta de 

energia el®trica, problemas no servidor, na transmiss«o de dados, na linha telef¹nica ou em 

provedores de acesso dos usu§rios, entre outros. 

4.7 A inscri«o ser§ considerada efetivada somente mediante confirma«o eletr¹nica exibida 

ao final da inscri«o. 

4.8 Por ocasi«o da inscri«o, o proponente declara, sob as penas da Lei, verdadeiras as 

informa»es prestadas no projeto e em seus anexos. 
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4.9 £ de inteira responsabilidade do proponente atender, em todas as etapas, a todos os 

requisitos desta Chamada P¼blica e, inclusive, a eventuais considera»es da Comiss«o 

Julgadora e da equipe t®cnica da Funpac. 

5. DA PROPOSTA 

5.1 As propostas culturais dever«o ser apresentadas no Formul§rio Padr«o (Anexo I), cujos 

campos s«o de preenchimento obrigat·rio. 

5.2 O cronograma de execu«o, previsto no Formul§rio Padr«o (Anexo I), dever§ ter dura«o 

m§xima de 4 (quatro) meses, com in²cio previsto ap·s o recebimento dos recursos. 

5.3 Dever«o ser apresentadas informa»es sobre: 

a) a capacidade da proposta em movimentar a economia, gerando trabalho e renda, direta e 

indiretamente a partir da realiza«o das atividades; 

b) o p¼blico benefici§rio das atividades, as condi»es para democratiza«o do acesso e 

est²mulo ao consumo cultural, a gratuidade e/ou a cobrana de ingressos e as a»es de 

divulga«o do projeto;  

c) a condi«o de execu«o, o planejamento das a»es e os resultados esperados, considerando 

os profissionais e empresas essenciais, relacionados ¨ parte art²stica e t®cnica, de produ«o e 

de gerenciamento; 

d) a relev©ncia das atividades previstas, valorizando a diversidade da produ«o art²stica e 

cultural do Munic²pio. 

6. DA HABILITA¢ëO E SELE¢ëO 

6.1 A habilita«o e sele«o das propostas ser§ realizada por Comiss«o Julgadora, designada 

pelo presidente da Funda«o Parnamirim de Cultura. 

6.2 £ vedada a participa«o nas propostas, em qualquer fun«o, mesmo que gratuitamente, de 

membro das Comiss»es Julgadora ou de Acompanhamento e Execu«o da Lei Aldir Blanc em 

Parnamirim, desta Chamada P¼blica e de seus respectivos parentes at® segundo grau, na linha 

reta ou colateral, consangu²neos e afins, c¹njuges ou companheiros(as). 

6.3 As propostas ser«o distribu²das para a Comiss«o Julgadora que, habilitando a proposta, 

realizar§ a avalia«o nos termos do item 6.6. desta Chamada P¼blica. 

6.4 Ser«o considerados os seguintes motivos de inabilita«o do projetos: 

a) falta de anexa«o do Formul§rio Padr«o (Anexo I);  

b) apresenta«o de Formul§rio Padr«o (Anexo I) preenchido a m«o, incompleto (com campos 

obrigat·rios em branco ou suprimidos ou em formato diferente do modelo dispon²vel para 

download no site www.culturadeparnamirim.org;  

c) valor total solicitado fora dos limites definidos no item 1.4, na coluna ñvalor da propostaò; 

c.1) ser§ considerado o valor informado no campo ñvalor total solicitado para o projetoò, no 

item ñPlano de Aplica«oò do Formul§rio Padr«o (Anexo I), mesmo em caso de diverg°ncias 

na soma dos valores constantes nas metas; 

d) identificadas as veda»es previstas no subitem 7.2; 

6.5 Os projetos inabilitados ser«o exclu²dos do processo de avalia«o. 

6.6 A Comiss«o Julgadora avaliar§ o m®rito dos projetos habilitados de acordo com os 

seguintes crit®rios e pontua»es: 

CRIT£RIO (0 a 100 pontos) PESO PONTUA¢ëO 

MĆXIMA 
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6.6.1 Planejamento 
Adequa«o da proposta ao objeto da Chamada P¼blica, clareza das informa»es 

apresentadas, viabilidade financeira, exequibilidade, sufici°ncia/capacidade 

t®cnica do proponente e da ficha t®cnica. 

3 40 

6.6.2 Desenvolvimento da Economia 
Perspectiva de contrata»es diretas de servios, com a gera«o de trabalho e 

renda, movimenta«o da cadeia produtiva, bem como o est²mulo para a 

movimenta«o econ¹mica a partir da realiza«o das atividades. 

2 20 

6.6.3 Alcance e abrang°ncia 
Abrang°ncia das a»es da proposta, com rela«o aos artistas e profissionais 

contratados, ¨ democratiza«o do acesso e ao alcance do p¼blico direta e 

indiretamente beneficiado. 

2 20 

6.6.4 Relev©ncia  
Inova«o e criatividade na concep«o da proposta e relev©ncia para o 

desenvolvimento cultural do Munic²pio. 

2 20 

6.7 Cada projeto admitido para sele«o ser§ avaliado por 3 (tr°s) membros da Comiss«o 

Julgadora no prazo estabelecido. 

6.8 A pontua«o final ser§ igual ¨ m®dia aritm®tica  das 3 (tr°s) avalia»es. 

6.9 Ser«o consideradas classificadas as propostas que receberem nota final igual ou superior a 

60 (sessenta) pontos, em ordem decrescente de pontua«o, considerando as propostas que 

ser«o contempladas e as suplentes. 

6.10 Havendo empate de pontua«o entre as propostas, a classifica«o deve considerar a 

ordem de inscri«o da proposta. 

6.11 As demais propostas ser«o considerados n«o classificadas. 

6.12 As propostas ser«o contempladas por ordem de classifica«o, considerando-se o valor 

total dispon²vel para o edital e o somat·rio dos respectivos valores solicitados. 

6.13 O resultado da sele«o, contendo a listagem de propostas inabilitadas, contempladas, 

suplentes e n«o classificadas, ser§ publicado no Di§rio Oficial do Munic²pio. 

6.14 Da decis«o da Comiss«o Julgadora caber§ recurso no prazo de 2 (dois) dias ¼teis. 

6.14.1 O recurso dever§ ser dirigido ¨ Funda«o Parnamirim de Cultura e apresentado 

exclusivamente pelo e-mail culturadeparnamirim@gmail.com. 

6.14.2 O recurso dever§ conter apenas as raz»es recursais, sendo vedada a inclus«o de 

documentos (anexos) ou informa»es que deveriam constar originariamente no projeto 

inscrito. 

6.14.3 O proponente dever§ ser claro e objetivo em seu pleito. 

6.14.3.1 N«o ser«o conhecidos recursos que n«o apresentem raz»es recursais, intempestivos 

ou cujo teor desrespeite a Comiss«o Julgadora. 

6.15 A Funda«o Parnamirim de Cultura definir§ o resultado da an§lise dos recursos e 

encaminhar§ para homologa«o do resultado definitivo. 

6.15.1 No caso de deferimento de recurso a projeto inabilitado, o mesmo ser§ considerado 

habilitado e submetido para avalia«o nos termos do item 6 da Chamada P¼blica. 

6.16 Realizados todos os ritos e obedecidos os prazos previstos, caber§ ¨ Funda«o 

Parnamirim de Cultura a homologa«o do resultado definitivo do Edital, com publica«o no 

Di§rio Oficial do Munic²pio. 
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6.17 Considerando a convoca«o dos projetos contemplados como expectativa de direito, a 

transfer°ncia dos recursos financeiros aos selecionados fica condicionada ¨ exist°ncia de 

disponibilidade orament§ria e financeira. 

 

7. CELEBRA¢ëO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

7.1 O proponente respons§vel por proposta selecionada dever§ enviar para o e-mail 

culturadeparnamirim@gmail.com o comprovante da conta banc§ria, em at® 3 (tr°s) dias ¼teis, 

contados da data da publica«o da homologa«o do resultado definitivo: 

7.1.1 A conta banc§ria dever§ ser jur²dica de titularidade do proponente, de qualquer 

institui«o banc§ria.  

7.1.2 Caso a conta n«o tenha sido aberta exclusivamente para a execu«o do projeto 

contemplado, dever§ ser apresentado o extrato zerado. 

7.2 Ao fazer o envio do comprovante de conta corrente, o proponente dever§ revisar a 

validade da sua documenta«o, observando a vig°ncia das certid»es e atualizando os 

documentos, caso necess§rio. 

7.2.1 As certid»es de regularidade, quando for o caso, conter«o a informa«o de negativa de 

d®bito ou positiva de d®bito com efeito de negativa. 

7.2.2 N«o ser§ admitido documento com prazo de validade vencido. 

7.3 Verificada a regularidade da documenta«o, ser§ elaborado o Termo de Responsabilidade 

e Compromisso para realiza«o da proposta selecionada. 

7.3.1 Caso seja verificado que a documenta«o est§ em desacordo com o solicitado, o 

proponente ser§ diligenciado, tendo o prazo de 2 (dois) dias ¼teis, improrrog§veis, para 

apresentar a documenta«o corrigida. 

7.4 O proponente dever§ assinar o Termo de Responsabilidade e Compromisso no prazo 

m§ximo de 2 (dois) dias ¼teis, contados a partir da comunica«o da Funda«o Parnamirim de 

Cultura por e-mail. 

7.5 Constatada a desist°ncia do proponente, a desatualiza«o cadastral, a n«o entrega de 

documentos ou n«o atendimento ¨ forma e aos prazos previstos nesta fase da Chamada 

P¼blica, ocorrer§ a desclassifica«o do proponente e a convoca«o de suplente, desde que 

dentro do prazo de vig°ncia da Chamada P¼blica. 

7.6 Para a contrata«o, ser§ publicado o extrato do Termo de Responsabilidade e 

Compromisso no Di§rio Oficial do Munic²pio. 

7.7 A publica«o do extrato do Termo de Responsabilidade e Compromisso no Di§rio Oficial 

do Munic²pio somente poder§ ocorrer durante a vig°ncia da Chamada P¼blica. 

 

8. DA LIBERA¢ëO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

8.1 A libera«o dos recursos financeiros ocorrer§ na forma de parcela ¼nica e ser§ realizada na 

forma de empenho pr®vio e posterior liquida«o e pagamento, mediante apresenta«o de nota 

fiscal. 

8.2 Ser«o verificadas as seguintes situa»es do proponente no empenho pr®vio e na 

liquida«o: 

a) situa«o de regularidade fiscal junto ¨s esferas municipal, estadual e federal. 
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8.3 Caso seja verificada alguma situa«o de irregularidade, o proponente selecionado ter§ 02 

(dois) dias ¼teis, improrrog§veis, para regulariz§-la, podendo o Termo de Responsabilidade e 

Compromisso/Pagamento ser rescindido/cancelado a partir de ent«o. 

8.4 O proponente que n«o atender ¨ forma e aos prazos previstos no item 8 ter§ o Termo de 

Responsabilidade e Compromisso rescindido. 

 

9. DA REALIZA¢ëO DA PROPOSTA 

9.1 O proponente selecionado fica autorizado a iniciar a realiza«o do Plano de Trabalho ap·s 

o recebimento dos recursos financeiros da parcela ¼nica, em conta banc§ria espec²fica. 

9.1.1 O per²odo de realiza«o do projeto inicia ap·s o recebimento dos recursos e finaliza 

conforme dura«o prevista no cronograma constante no Plano de Trabalho. 

9.2 O proponente selecionado poder§, a qualquer tempo, buscar apoiadores, p¼blicos ou 

privados, que, atrav®s de bens ou servios, possam qualificar a realiza«o do objeto do 

projeto. 

9.3 O proponente selecionado dever§ comunicar ¨ Funda«o Parnamirim de Cultura as datas 

de realiza«o de eventos previstos no Plano de Trabalho, com anteced°ncia m²nima de 05 

(cinco) dias de cada evento, para fins de possibilitar o acompanhamento da realiza«o dos 

projetos pela Funpac. 

9.3.1 Consideram-se eventos todas as atividades que possibilitem frui«o, acesso p¼blico e 

que estejam relacionadas ¨s metas do projeto, estabelecidas no Plano de Trabalho. 

9.4 Caso seja necess§rio, o proponente selecionado poder§ propor readequa«o do Plano de 

Trabalho, acompanhada de justificativa, com anteced°ncia m²nima de 05 (cinco) dias da 

execu«o da altera«o proposta. 

9.4.1 A an§lise do pedido de readequa«o ser§ realizada pela Funpac, obedecendo ao princ²pio 

da razoabilidade e desde que n«o prejudique o m®rito do projeto. 

9.4.2 Caso haja inconsist°ncias, a Funpac poder§ diligenciar o proponente. 

9.4.3 A readequa«o somente poder§ ser executada ap·s a aprova«o. 

9.5 Caso a Funpac entenda necess§rio, poder«o ser solicitados, a qualquer momento, 

documentos que demonstrem a execu«o do projeto. 

9.6 Todos os arquivos e informa»es sobre o projeto dever«o ser enviados exclusivamente 

pelo e-mail culturadeparnamirim@gmail.com, anexados em formato .pdf. 

9.7 Para a realiza«o do projeto, o proponente selecionado dever§ cumprir com as seguintes 

obriga»es: 

a) obter licenas, autoriza»es, alvar§s, permiss»es e registros junto ¨s reparti»es 

competentes, necess§rias ¨ promo«o, instala«o e realiza«o dos projetos;  

b) utilizar espaos adequados quanto ¨ estrutura, conforto do p¼blico e acessibilidade;  

c) responder, direta e exclusivamente, perante os ·rg«os p¼blicos e autoridades competentes, 

pela inexist°ncia das licenas, autoriza«o e demais documentos necess§rios, bem como pelo 

exerc²cio de atividades em desacordo com estes, ou com viola«o ¨s leis e disposi»es 

regulamentares pertinentes; 

d) responder por danos de qualquer natureza ao meio ambiente, gerado em decorr°ncia da 

execu«o do projeto, ficando respons§vel, direta e exclusivamente, pelas autua»es de 

qualquer esp®cie, requisi»es dos ·rg«os competentes, atendimento ¨s exig°ncias para ado«o 
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de a»es preventivas, corretivas e de remedia«o pretendidas, a qualquer t²tulo, mesmo ap·s o 

exaurimento do objeto contratual; 

e) assegurar, na contrata«o de terceiros, contribui»es sociais e tributos previstos em lei;  

f) reverter, para remunera«o dos agentes culturais participantes ou custeio do projeto, 

eventual receita proveniente do bem ou servio cultural resultante, decorrente da realiza«o do 

projeto;  

g) adotar e manter, durante a realiza«o do projeto, medidas adequadas para a preven«o da 

propaga«o do Covid-19, garantindo que as atividades realizadas n«o representem risco para 

os envolvidos na execu«o, nem para o eventual p¼blico ao qual as atividades s«o destinadas. 

9.8 Os projetos financiados dever«o divulgar o financiamento da Lei nÜ 14.017/2020, de 

forma expl²cita, vis²vel e destacada, em todos os seus produtos, materiais de divulga«o e 

sinaliza«o de eventos, sobre qualquer suporte f²sico ou eletr¹nico, observando o seguinte: 

a) fazer constar a express«o ñProjeto realizado com recursos da Lei nÜ 14.017/2020ò; 

b) fazer constar as marcas do Minist®rio do Turismo, Prefeitura de Parnamirim e Funda«o 

Parnamirim de Cultura.  

9.9 Todas as peas de divulga«o dever«o ser submetidas ¨ aprova«o pr®via da Funpac, 

atrav®s do envio de layout exclusivamente pelo e-mail culturadeparnamirim@gmail.com. 

9.10 O produtor cultural deve mencionar o financiamento da Lei nÜ 14.017/2020 em 

entrevistas que conceder em qualquer meio de comunica«o em territ·rio nacional ou 

estrangeiro. 

10. DA PRESTA¢ëO DE CONTAS 

10.1 Ap·s o t®rmino do cronograma de execu«o do Plano de Trabalho, o proponente dever§ 

enviar pelo e-mail culturadeparnamirim@gmail.com a presta«o de contas, em at® 30 (dias) 

dias ¼teis composta pelos seguintes documentos: 

a) Relat·rio de Realiza«o do Objeto do Projeto (Anexo IV), detalhando todas as atividades 

desenvolvidas e apresentando dados estat²sticos, tais como profissionais envolvidos direta e 

indiretamente na realiza«o do projeto e locais que receberam as a»es do projeto, etc.;  

a.1) No Relat·rio de Realiza«o do Objeto do Projeto, dever§ constar a comprova«o da 

execu«o de todas as metas listadas no cronograma de execu«o do plano de trabalho, tais 

como: fotos; link para v²deos; textos; capturas de tela; declara»es; atestados, listas de 

presena assinadas; clipagem de imprensa e m²dias sociais; border¹; amostras digitais de 

livros, cat§logos, material de divulga«o e outros produtos resultantes;  

a.2) No caso espec²fico das metas listadas a seguir, o proponente dever§ providenciar as 

formas de comprova«o que seguem descritas entre par°nteses: eventos (Fotos e/ou links de 

v²deo com trechos das apresenta»es; clipping de imprensa); divulga«o na internet, em sites 

e rede sociais (link para acesso e capturas de tela).  

10.1.1 O prazo para o envio da presta«o de contas n«o ser§ prorrogado. 

10.2 A Funpac poder§ convocar o proponente a apresentar a presta«o de contas, inclusive de 

forma p¼blica, demonstrando a devida realiza«o do projeto, em data e local que julgar 

conveniente. 

10.3 Os documentos que integram a presta«o de contas dever«o ser enviados contendo 

identifica«o clara do conte¼do a que se referem. 
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10.4 Durante a execu«o do objeto, sempre que julgar necess§rio, a Funpac poder§ solicitar 

presta«o de contas parcial no prazo designado. 

10.5 Havendo inconsist°ncia na presta«o de contas, poder«o ser solicitados o extrato 

banc§rio completo e os comprovantes de pagamentos e despesas do projeto. 

10.5.1 O produtor cultural ® respons§vel pela manuten«o de toda documenta«o referente ao 

projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo em boa ordem, ¨ disposi«o dos ·rg«os de 

controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da homologa«o da 

presta«o de contas. 

11. DO PRAZO DE VIGąNCIA 

11.1 A presente Chamada P¼blica entra em vigor na data de sua publica«o e ter§ validade de 

1 (um) ano, sendo prorrog§vel uma ¼nica vez por igual per²odo. 

12. DOS RECURSOS OR¢AMENTĆRIOS 

12.1 O investimento total destinado a esta Chamada P¼blica ® de R$ 156.293,99 (cento e 

cinquenta e seis mil duzentos e noventa e tr°s reais e noventa e nove centavos), recurso 

oriundo dos recursos previstos na Lei Aldir Blanc para o Munic²pio. 

 

13. DAS DISPOSI¢ìES GERAIS 

13.1 O ato de inscri«o implica o conhecimento e a integral concord©ncia do proponente com 

as normas e com as condi»es estabelecidas nesta Chamada P¼blica e na autoriza«o do 

proponente ¨ Funda«o Parnamirim de Cultura, caso o projeto venha a ser contemplado, para 

utilizar e reproduzir imagens do projeto em a»es de promo«o e capacita«o, inclusive 

divulga«o na imprensa, em cat§logos e impressos, em conte¼dos audiovisuais, cards e 

demais conte¼dos eletr¹nicos (web e e-mail). 

13.2 £ de inteira responsabilidade do proponente buscar informa»es sobre o andamento da 

Chamada P¼blica. 

13.2.1 Todas as informa»es sobre o andamento do projeto inscrito ser«o disponibilizadas na 

p§gina www.culturadeparnamirim.org. A comunica«o por e-mails ® subsidi§ria e tem car§ter 

meramente auxiliar. A Funpac n«o se responsabiliza pelo n«o recebimento por parte do 

proponente de e-mails enviados, ou que sejam direcionados automaticamente para pastas de 

lixo eletr¹nico ou spam. 

13.3 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participa«o, constatadas em 

qualquer tempo, implicar«o na exclus«o do proponente do processo seletivo, assim como 

rescis«o do Termo de Responsabilidade e Compromisso eventualmente firmado, devendo o 

proponente devolver os valores recebidos, al®m de pagamento dos acr®scimos legais (juros, 

corre«o monet§ria e multa). 

13.4 O proponente ser§ o ¼nico respons§vel pela veracidade da proposta e dos documentos 

encaminhados, isentando a Funpac de qualquer responsabilidade civil ou penal, inclusive no 

que tange aos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenci§ria, fiscal, 

comercial, banc§ria e intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade 

industrial). 

13.5 O descumprimento parcial ou total do Termo de Responsabilidade e Compromisso 

obrigar§ o contratado ¨ devolu«o dos valores j§ disponibilizados, bem como ao pagamento 

dos acr®scimos legais (juros, corre«o monet§ria e multa). 



13.6 S«o partes integrantes do presente Edital: 

a) Anexo I ï Formul§rio Padr«o;  

b) Anexo II ï Minuta do Termo de Responsabilidade e Compromisso; 

d) Anexo III ï Relat·rio de Realiza«o do Objeto do Projeto. 

13.7 O presente Edital, juntamente com seus Anexos, encontra-se dispon²vel, integralmente, 

na p§gina www.culturadeparnamirim.org 

13.8 Os casos omissos ser«o resolvidos pela Comiss«o Julgadora, ou pela Funpac, conforme o 

caso. 

 

Parnamirim (RN), 4 de novembro de 2020. 
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ANEXO I  

FORMULĆRIO PADRëO  

 
CHAMADA PĐBLICA PARA FORMA¢ëO E DIRE¢ëO DE ORQUESTRA, EXECU¢ëO 

T£CNICA EM SONORIZA¢ëO E ILUMINA¢ëO DE ORQUESTRA, FILMAGEM E 

VEICULA¢ëO,  E PRODU¢ëO DE FESTIVAL MULTICULTURAL 

Orienta»es para preenchimento do Formul§rio Padr«o:  

a) n«o altere a configura«o dos campos do Formul§rio Padr«o;  

b) n«o insira imagens no Formul§rio padr«o (caso necess§rio, acrescente outros anexos ao projeto). c) 

poder«o ser indicados links que remetam ¨ exibi«o de informa»es complementares para a an§lise; 

neste caso certifique-se de que eles permanecer«o v§lidos durante o per²odo de avalia«o. 

 

1. IDENTIFICA¢ëO DO PROJETO 

T²tulo do Projeto:  

Objeto: 
Apresente resumidamente o 

que ser§ realizado no projeto 

 

 

 

 

 

2. PRODUTOR CULTURAL, EQUIPE E APOIADORES 

NÜ Cadastro Cultural 

Parnamirim 

 

Nome do Produtor Cultural / Proponente: CNPJ: 

  

Nome do Respons§vel Legal pelo Proponente: CPF: 

  

E-mail e telefone: Munic²pio: 

  

Ficha T®cnica 

Nome Completo Fun«o / e-mail  Curr²culo Resumido 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Nome completo: Informe o nome dos profissionais ou empresas que desempenham fun»es essenciais para o 

projeto.  

Fun«o/ e-mail: informe o e-mail e descreva as atribui»es de cada um no projeto.  

Curr²culo resumido: Apresente o curr²culo resumido dos profissionais Acrescente linhas, se necess§rio. 

 

Apoiador Participa«o 



  

  

  

Informe, caso houver, institui»es, entidades ou empresas parceiras do projeto, atrav®s do apoio em bens ou 

servios. A marca dos apoiadores poder§ ser veiculada nos materiais de divulga«o e produtos culturais 

resultantes, desde que n«o recebam valores oriundos do projeto.  

Descreva a forma de participa«o e informa»es complementares. 

3. LOCAIS DE REALIZA¢ëO 

1. 

2. 

3. 

4. 

Liste os poss²veis locais de realiza«o das atividades do projeto. Se o local de realiza«o n«o estiver definido, 

preencha ña definirò 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifique seu projeto, levando em considera«o o objeto da Chamada P¼blica, a(s) a«o(»es) a ser(em) 

executada(s) e os crit®rios de pontua«o previstos (escreva no m§ximo uma p§gina). 

5. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva (no m§ximo uma p§gina) a forma como ser§ desenvolvido o projeto.  

Apresente informa»es complementares sobre o modo de execu«o, especifica»es t®cnicas sobre os 

procedimentos a serem adotados, inclusive os referentes ¨s estrat®gias de divulga«o. 

6. PLANO DE TRABALHO 

ĉtem Meta Quant 1Ü MԐs 2Ü M°s 

1     

2     

3     



4     

5     

6     

7     

Meta: Informe todos os BENS E SERVI¢OS CULTURAIS E A¢ìES DE DIVULGA¢ëO quantific§veis 

que ser«o desenvolvidos durante a realiza«o, tais como: ensaios, produ»es de conte¼do online, peas de 

divulga«o,  apresenta»es, publica»es, entre outros produtos culturais de car§ter permanente.  
Quantidade: informe a quantidade a ser executada. Insira mais linhas se necess§rio. De acordo com o 

item 10.1.a.2: No caso espec²fico das metas listadas a seguir, o proponente dever§ providenciar as formas 

de comprova«o que seguem descritas entre par°nteses: eventos (Fotos e/ou links de v²deo com trechos 

das apresenta»es; clipping de imprensa); divulga«o na internet, em sites e rede sociais (link para acesso 

e capturas de tela).  
1Ü, 2Ü e 3Ü m°s: Marque um x no(s) m°s ou meses de execu«o de cada meta. 

7. PLANO DE APLICA¢ëO 

ĉtem de Custo Valor (R$) 

Produ«o 

1.  

2.  

3.  

Administra«o 

1.  

2.  

3.  

Divulga«o 

1.  

2.  

3.  

Taxas 

1.  

2.  

VALOR TOTAL SOLICITADO PARA O PROJETO  

Apresente os itens de custo do projeto com o valor estimado, de acordo com os grupos de despesa. S«o 

considerados itens de custo: material gr§fico, contrata«o de pessoal t®cnico, despesas banc§rias, assessoria 

de imprensa e assessoria cont§bil, dentre outros custos ligados ao projeto. Insira mais linhas em cada grupo de 

despesa, se necess§rio. N«o altere as configura»es da planilha. O ñvalor total solicitado para o projetoò deve 

corresponder ao valor exato dos itens de custo listados na tabela, sendo o valor considerado para celebra«o 

do Termo de Responsabilidade e Compromisso. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO (MINUTA) 

 

CHAMADA PĐBLICA PARA FORMA¢ëO E DIRE¢ëO DE ORQUESTRA, EXECU¢ëO 

T£CNICA EM SONORIZA¢ëO E ILUMINA¢ëO DE ORQUESTRA, FILMAGEM E 

VEICULA¢ëO,  E PRODU¢ëO DE FESTIVAL MULTICULTURAL 

 

1. FINALIDADE 

A Funda«o Parnamirim de Cultura, doravante denominada FUNPAC e ____[proponente]__, 

doravante denominado PRODUTOR CULTURAL celebram o presente TERMO DE 

RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO ï TRC n. XXXX/202X, com a finalidade de executar o 

projeto cultural ñ____[nome do projeto]___ò nos termos do Plano de Trabalho aprovado, e constante 

no Formul§rio Padr«o, mediante condi»es estipuladas na Chamada P¼blica Produ«o Cultura e 

Art²stica. 

2. IDENTIFICA¢ëO DAS PARTES 

2.1. črg«o P¼blico Funda«o Parnamirim de Cultura 

CNPJ  

Endereo completo Avenida Castor Vieira R®gis, 610, Cohabinal, Parnamirim/RN 

Nome do respons§vel legal Haroldo Gomes da Silva 

CPF  

Cargo / Fun«o Presidente 

2.2. PRODUTOR CULTURAL 

Raz«o Social  

CNPJ  

Endereo completo  

Nome do respons§vel legal  

Registro Geral (RG)  

CPF  

Endereo completo do 

respons§vel legal 

 

3. OBJETO 

3.1 O presente Termo de Responsabilidade e Compromisso - TRC tem por objeto a execu«o do 

projeto cultural ñ_________________ò selecionado no ©mbito da Chamada P¼blica  Funpac nÜ 

09/2020 Produ«o Cultural e Art²stica.  

3.2 O Formul§rio Padr«o contendo o Plano de Trabalho do projeto integra este TRC. 

 

4. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

4.1 Compete ¨ FUNPAC:  

a) publicar o extrato do TRC no Di§rio Oficial do Municipio, para que o instrumento produza seus 

efeitos legais e jur²dicos;  

b) repassar ao PRODUTOR CULTURAL os recursos financeiros necess§rios ¨ execu«o do objeto, 

conforme previsto no Formul§rio Padr«o;  

c) nomear a Comiss«o Julgadora que far§ a Sele«o dos projetos inscritos no Edital;  



d) monitorar e avaliar a execu«o, de acordo com o estabelecido no Formul§rio Padr«o do projeto;  

f) fiscalizar e acompanhar a execu«o e o cumprimento das obriga»es assumidas pelo PRODUTOR 

CULTURAL, o que inclui a comprova«o da realiza«o do projeto de nos termos em que foi 

apresentado quando da inscri«o na Chamada P¼blica Funpac nÜ 09/2020  

g) proceder a an§lise da presta«o de contas apresentadas pelo PRODUTOR CULTURAL, nas 

condi»es e prazos estabelecidos no edital e na legisla«o espec²fica, em especial do Relat·rio de 

Realiza«o do Objeto do Projeto;  

h) emitir parecer sobre a regularidade do Relat·rio de Realiza«o do Objeto do Projeto, aprovando-o, 

com ou sem ressalvas, ou rejeitando-o. 

4.2 Compete ao PRODUTOR CULTURAL:  

a) Executar o projeto consoante ao previsto na Chamada P¼blica Funpac nÜ 09/2020, em especial o 

seguinte:  

1. cumprindo as a»es do projeto, de acordo com o Formul§rio Padr«o e cronograma de execu«o 

aprovado;  

2. contratando profissional de contabilidade devidamente habilitado no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

b) Executar as obriga»es previstas na Chamada P¼blica nÜ 09/2020.  

c) Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu«o do TRC, na forma do que disp»em 

a legisla«o em vigor e o TRC.  

d) Corrigir, durante a execu«o do projeto, eventuais apontamentos da Funpac.  

e) Observar os requisitos m²nimos de qualidade, utilidade e segurana.  

f) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 

decorrentes da produ«o e execu«o do projeto cultural.  

g) Responsabilizar-se pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenci§ria, fiscal, 

comercial, banc§ria, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade industrial), 

bem como quaisquer outros resultantes desta contrata«o.  

h) £ de responsabilidade exclusiva do PRODUTOR CULTURAL a obten«o de licenas, 

autoriza»es, alvar§s, permiss»es e registros junto ¨s reparti»es competentes, necess§rias ¨ 

promo«o, instala«o e realiza«o dos projetos.  

i) Acatar eventuais delibera»es da Comiss«o Julgadora.  

j) Realizar a divulga«o do projeto conforme previsto no item 9 da Chamada P¼blica nÜ 09/2020.  

k) Submeter previamente ¨ aprova«o da Funpac todo material gr§fico onde conste a divulga«o do 

financiamento, atrav®s do envio exclusivamente pelo e-mail culturadeparnamirim@gmail.com.  
l) Prestar contas, parcialmente, se solicitado, e ao final do projeto, comprovando a execu«o f²sica e, 

se for o caso, subsidiariamente a execu«o financeira.  

m) Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou preju²zos que vierem a causar ¨ Funpac ou 

a terceiros, decorrentes de sua a«o ou omiss«o, dolosa ou culposa, na execu«o do TRC, 

independentemente de outras comina»es contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

n) Observar, durante a execu«o do TRC, o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais vigentes ou que venham a vigir, sendo a ¼nica respons§vel pelas infra»es que venham a 

ser cometidas.  

o) Assumir todo ¹nus decorrente de a»es judiciais provenientes de danos causados pela m§ execu«o 

do TRC, que possam vir a ser imputados ¨ Funpac por terceiros.  

p) Adotar e manter, durante a realiza«o do projeto, medidas adequadas para a preven«o da 

propaga«o do Covid-19, garantindo que as atividades realizadas n«o representem risco para os 

envolvidos na execu«o, nem para o eventual p¼blico ao qual as atividades s«o destinadas. 

 

5. DOS VALORES DE PAGAMENTO 

5.1 O valor bruto do presente TRC ® de R$ __________ (___________).  

5.2 O pagamento ser§ efetuado em sua totalidade ap·s a assinatura e publica«o do extrato do TRC 

no Di§rio Oficial do Municipio.  

5.3 O pagamento ser§ efetuado mediante cr®dito em conta-corrente para fins exclusivos de execu«o 

do projeto objeto do presente TRC. 
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5.4 Antes do pagamento, o PRODUTOR CULTURAL dever§ apresentar as certid»es negativas 

relativas ¨ regularidade fiscal, trabalhista e previdenci§ria.  

 

6. DA PRESTA¢ëO DE CONTAS 

6.1 Ap·s o t®rmino do cronograma de execu«o do Plano de Trabalho, o proponente dever§ enviar 

para o e-mail culturadeparnamirim@gmail.com a presta«o de contas, em at® 30 (dias) dias ¼teis , 

composta pelos seguintes documentos:  
a) Relat·rio de Realiza«o do Objeto do Projeto (Anexo III), detalhando todas as atividades 

desenvolvidas, tais como profissionais envolvidos direta e indiretamente na realiza«o do projeto, 

locais onde aconteceram as a»es do projeto, etc.;  

a.1) No relat·rio de Realiza«o do Objeto do Projeto, dever§ constar a comprova«o da execu«o de 

todas as metas listadas no cronograma de execu«o do plano de trabalho, tais como: fotos; link para 

v²deos; textos; capturas de tela; declara»es; atestados, listas de presena assinadas; clipagem de 

imprensa e m²dias sociais; material de divulga«o e outros produtos resultantes;  

a.2) No caso espec²fico das metas listadas a seguir, o proponente dever§ providenciar as formas de 

comprova«o que seguem descritas entre par°nteses: eventos (Fotos e/ou links de v²deo com trechos 

das apresenta»es; clipping de imprensa; divulga«o na internet, em sites e rede sociais (link para 

acesso e capturas de tela).  

6.1.1 O prazo para o envio da presta«o de contas n«o ser§ prorrogado.  

6.2 A Funpac poder§ convocar o proponente a apresentar a presta«o de contas, inclusive de forma 

p¼blica, demonstrando a devida realiza«o do projeto, em data e local que julgar conveniente.  

6.3 Os documentos que integram a presta«o de contas dever«o ser enviados contendo identifica«o 

clara do conte¼do a que se referem.  

6.4 Durante a execu«o do objeto, sempre que julgar necess§rio, a Funpac poder§ solicitar presta«o 

de contas parcial no prazo designado.  

6.5 A presta«o de contas ser§ analisada e avaliada pela Funda«o Parnamirim de Cultura, que emitir§ 

parecer t®cnico sobre a realiza«o do objeto contratado.  

6.6 A Funda«o Parnamirim de Cultura poder§ diligenciar o proponente solicitando complementa«o 

das comprova»es, caso considere insatisfat·rias as informa»es apresentadas no Relat·rio de 

Realiza«o do Objeto do Projeto.  

6.7 O parecer t®cnico sobre a realiza«o do objeto contratado ser§ conclu²do de acordo com a 

seguinte classifica«o: 

I- Aprovado;  

II- Aprovado com ressalvas, quando atingido o objeto de forma satisfat·ria, ainda que n«o integral; 

III- N«o aprovado.  

 

7. DA INEXECU¢ëO PARCIAL OU TOTAL DO TRC E DAS PENALIDADES 

7.1 Na hip·tese inexecu«o parcial do TRC, ser§ exigido do proponente a comprova«o de efetiva«o 

das despesas por notas fiscais, bem como de todos os pagamentos realizados, a fim de liquida«o dos 

valores a serem ressarcidos.  

7.2 Na hip·tese inexecu«o total do TRC ou n«o apresenta«o da presta«o de contas, ser§ exigida 

restitui«o do valor integral corrigido referente ao recurso recebido.  

7.3 No caso n«o aprova«o ou n«o apresenta«o da presta«o de contas pelo proponente, este ser§ 

notificado, podendo apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias ¼teis, ou restitui«o dos valores 

atrav®s de dep·sito na conta indicada pela FUNPAC no ato da notifica«o.  

7.4 Na ocorr°ncia das situa»es previstas no item 7.3 deste TRC, e n«o havendo a restitui«o 

volunt§ria dos valores apurados, os d®bitos ser«o encaminhados ¨ Procuradoria Geral do Municipio 

para cobrana judicial.  

7.5 Tanto no caso de n«o apresenta«o da presta«o de contas como no caso de n«o aprova«o pela 

FUNPAC da presta«o apresentada, o proponente ficar§ em situa«o suspensa, impedido de 

apresentar novos projetos, at® regularizar a situa«o.  

 

mailto:culturadeparnamirim@gmail.com


8. DA EFICĆCIA 

8.1 O presente TRC somente ter§ efic§cia depois de publicada o respectivo extrato no Di§rio Oficial 

do Munic²pio. 

Fica ajustado ainda que consideram-se partes integrantes do presente Termo de Responsabilidade e 

Compromisso, como se nele estivessem aqui transcritos, a Chamada P¼blica Funpac nÜ 09/2020, seus 

anexos e o Formul§rio Padr«o do projeto.  
 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo de Responsabilidade e 

Compromisso em 2 (duas) vias, na presena das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Parnamirim (RN), _____ de _________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

RELATčRIO DE REALIZA¢ëO DO OBJETO DO PROJETO 

 

CHAMADA PĐBLICA PARA FORMA¢ëO E DIRE¢ëO DE ORQUESTRA, EXECU¢ëO 

T£CNICA EM SONORIZA¢ëO E ILUMINA¢ëO DE ORQUESTRA, FILMAGEM E 

VEICULA¢ëO,  E PRODU¢ëO DE FESTIVAL MULTICULTURAL 

 

TITULO DO PROJETO  

PROPONENTE  

CNPJ  

PERĉODO DE EXECU¢ëO xx/xx/2020 a xx/xx/2020 

 

1. RELATčRIO DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Descreva todas as atividades atividades desenvolvidas, tais como profissionais envolvidos direta e 

indiretamente na realiza«o do projeto, locais onde aconteceram as a»es do projeto, etc.) 

 

 

2. COMPROVA¢ìES 

Meta 1 ï nome da meta 

 

 

Meta 2 ï nome da meta 

 

 

Meta 3 ï nome da meta 

 

 

 

Liste todas as metas que fazem parte do Cronograma de execu«o (Plano de Trabalho). Ap·s o t²tulo de cada 

meta, apresente o respectivo comprovante de execu«o: fotos; link para v²deos; textos; capturas de tela; 

declara»es; atestados, listas de presena assinadas; clipagem de imprensa e m²dias sociais; material de 

divulga«o e outros produtos resultantes. Observe as formas de comprova«o exigidas no item 10.1.a da 

Chamada P¼blica. 

 

 

3. AVALIA¢ëO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faa uma an§lise dos resultados alcanados com a execu«o do projeto. 

 

 

Nome do Respons§vel Legal pelo Proponente  

Assinatura 

 

 

Data  

 


