ANEXO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS - SMC
PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA ECONÔMICA DO SETOR CULTURAL
CHAMADA PÚBLICA DE RETOMADA ECONÔMICA DO SETOR CULTURAL - no 02/2020

DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO

Juntamente com o formulário de inscrição online, o proponente deverá anexar os seguintes itens:
1) DOCUMENTAÇÃO DO PROPONENTE:
1.1. Pessoa jurídica COM ou SEM fins lucrativos:
a) Cópia do cartão de CNPJ;
b)

Cópia do contrato social ou estatuto social com última alteração/última ata,

acompanhado de documentos de eleição de seus dirigentes ou administradores, caso se
aplique;
c)

Cópia de documento oficial de identificação com foto do representante legal da

empresa ou instituição;
d) Portfólio comprovando a atuação da empresa ou instituição;
1.1.1. Para

fins

de

comprovação

de atuação,

serão

considerados

documentos:
a) matérias de jornais comprovando atuação; ou
b) materiais gráficos, fotos ou portfólio de atividades realizadas; ou
c) carteira de trabalho que comprove atuação no campo cultural; ou

os

seguintes

d)

postagens

em redes sociais e/ou outras plataformas virtuais e digitais

demonstrando a atuação na área artística-cultural (poderão ser enviados links das
postagens que terão que estar com acesso ativo e acessível durante o período de
validação e avaliação da proposta, estando sujeito à desclassificação caso não o
mantenha).

1.1.2. Para os casos de Microempreendedores Individuais (MEIs) que Cópia do comprovante
de endereço da pessoa jurídica retroativa, comprovando que a empresa é sediada em Niterói
há no mínimo 12(doze) meses (obrigatório para os casos de MEI que possuem menos de 12
(doze) meses de constituição).

2) DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
2.1.

CATEGORIA 1 - OFICINAS E CURSOS LIVRES DE CAPACITAÇÃO E/OU

FORMAÇÃO
a.

Cronograma de Execução

b.

Orçamento Detalhado

c.

Ficha Técnica da equipe principal da proposta

d.

Breve Currículo dos principais integrantes da proposta

e.

Carta(s) de Anuência(s) do(s) integrantes da proposta (caso possua)

2.2 CATEGORIA 2 - PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS
CULTURAIS:
a.

Cronograma de Execução

b.

Orçamento Detalhado

c.

Ficha Técnica da equipe principal da proposta

d.

Breve Currículo dos principais integrantes da proposta

e.

Carta(s) de Anuência(s) do(s) integrantes da proposta (caso possua)

2.3. CATEGORIA 3 - AÇÕES CULTURAIS:
a.

Cronograma de Execução

b.

Orçamento Detalhado

c.

Ficha Técnica da equipe principal da proposta

d.

Breve Currículo dos principais integrantes da proposta

e.

Carta(s) de Anuência(s) do(s) local (is) de realização (caso possua)

f.

Carta(s) de Anuência(s) do(s) integrantes da proposta (caso possua)

2.4. DOCUMENTAÇÃO PARA PLEITEAR A PONTUAÇÃO ADICIONAL
a.

Para os proponentes

que

desejam

pleitear a

pontuação

adicional referente à

propostas que possuam equipe majoritária formada por pessoas negras: carta de anuência das
pessoas negras da equipe, acompanhadas de declaração étnico racial (modelo abaixo).
b.

Para os proponentes

que

desejam

pleitear a

pontuação

adicional referente à

propostas que que possuam equipe majoritária formada por mulheres: carta de anuência das
mulheres da equipe, acompanhadas dos documentos de identidade e CPF.
c.

Para os proponentes

que

desejam

pleitear a

pontuação

adicional referente à

propostas que que possuam equipe majoritária formada por travestis ou transexuais: carta de
anuência das pessoas travestis ou transexuais da equipe, acompanhadas de declaração de
travestis ou transexuais (modelo abaixo).

MODELO DE DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Eu,_______________________________________________,

inscrito(a)

no

CPF

sob

o

nº.__________________, portador(a) do documento de identidade nº.__________________, declaro
para o fim específico de atender aos itens pontuação adicional da CHAMADA PÚBLICA DE
RETOMADA ECONÔMICA DO SETOR CULTURAL - no 02/2020, que sou negra/o.

Estou ciente de que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto a esta
declaração incorre em, além da penalização prevista em lei, desclassificação da chamada e a
eventual necessidade de restituição dos valores contratados, o que poderá acontecer a qualquer
tempo.

Niterói,

_______________________________________________
Assinatura

de

de 2020.

MODELO DE DECLARAÇÃO - TRANSEXUAIS E TRAVESTIS

Eu,______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

(nome

completo

e/ou

nome social), Identidade Nº ___________________, CPF nº ______________________, declaro
para o fim específico de atender aos itens pontuação adicional da CHAMADA PÚBLICA DE
RETOMADA ECONÔMICA DO SETOR CULTURAL - no 02/2020, que sou transexual ou travesti e
solicito

a

inclusão

e

uso

do

meu

nome

social

_________________________________________________ (indicação do nome social), nos
registros municipais relativos à Chamada pública em questão.
Estou ciente de que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto a esta
declaração incorre em, além da penalização prevista em lei, desclassificação da chamada e a
eventual necessidade de restituição dos valores contratados, o que poderá acontecer a qualquer
tempo.

Niterói,

_______________________________________________
Assinatura

de

de 2020.

