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ANEXO 1 - 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. 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
os seguintes 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
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 possuem
menos de 01 (um) ano de constituição jurídica, é necessário enviar:

a) comprovante de endereço retroativo da pessoa física representante legal
do MEI;

b) comprovante de endereço atual da pessoa física representante legal do
MEI;

c) Caso o comprovante de residência esteja em nome de terceiros, este
deverá estar acompanhado de uma declaração do/a titular do
comprovante atestando que a proponente reside no mesmo endereço;



2. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

a) Planilha Orçamentária

b) Cronograma de Execução

c) Ficha Técnica da equipe da proposta

d) Breve currículo dos principais integrantes da proposta

e) Carta(s) de Anuência(s) do(s) integrantes da proposta

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

g) Comprovantes que demonstram que 50% (cinquenta por cento) dos integrantes da

ficha técnica possuem Comprovantes Profissionais, conforme item 2.2 da Chamada

Pública.

h) Comprovantes que demonstram que, pelo menos 80% (oitenta por cento), da ficha

técnica (diretores/as e atores/atrizes e técnicos) é formada por pessoas nascidas

e/ou residentes em Niterói há, pelo menos, dois anos.




