
 

EDITAL Nº 01 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

SUBSÍDIO AOS ESPAÇOS CULTURAIS 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, por meio do 

Departamento Municipal de Cultura, visando à realização de ações 

emergenciais ao setor cultural em sede da Lei 14.017, de 29 de junho de 

2020 (Lei Aldir Blanc) e Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 

2020, bem como concretizar os direitos culturais em âmbito municipal, torna 

público para conhecimento dos interessados opresente Edital. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta chamada pública a concessão de subsídio 

à manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas 

e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 

organizações comunitárias, geridas por pessoas jurídicas com e 

sem fins lucrativos e por pessoas físicas, que tiveram as suas 

atividades afetadas pelos efeitos econômicos e sociais da 

pandemia da COVID-19.  

 

2. DOS ESPAÇOS CULTURAIS. 

2.1. Consideram-se espaços culturais aqueles organizados e 
mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, 
empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com 
ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades 
artísticas e culturais, tais como: 

2.1.1. Pontos e pontões de cultura; 

2.1.2. Teatros independentes; 

2.1.3. Escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, 
companhias e escolas de dança; 

2.1.4. Circos; 

2.1.5. Cineclubes; 



 

2.1.6. Centros culturais, casas de cultura e centros de tradição 
regionais; 

2.1.7. Museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

2.1.8. Bibliotecas comunitárias; 

2.1.9. Espaços culturais em comunidades indígenas; 

2.1.10. Centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

2.1.11. Comunidades quilombolas; 

2.1.12. Espaços de povos e comunidades tradicionais; 

2.1.13. Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 
realizadas em espaços públicos; 

2.1.14. Livrarias, editoras e sebos; 

2.1.15. Empresas de diversão e produção de espetáculos; 

2.1.16. Estúdios de fotografia; 

2.1.17. Produtoras de cinema e audiovisual; 

2.1.18. Ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

2.1.19. Galerias de arte e de fotografias; 

2.1.20. Feiras de arte e de artesanato; 

2.1.21. Espaços de apresentação musical; 

2.1.22. Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

2.1.23. Espaços e centros de cultura alimentar de base 
comunitária, agroecológica e de culturas originárias, 
tradicionais e populares; e  

3. DOS RECURSOS. 

 

3.1. O valor total destinado ao subsídio de que trata este edital será 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser escalonado 

conforme pontuação do espaço/coletivo cultural: 

PONTUAÇÃO TOTAL PONTOS VALOR DO SUBSÍDIO 

30 

até 06 pontos R$ 4.000,00 

de 07 a 15 pontos R$ 6.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. A pontuação dos cadastrados observará a REFERÊNCIA PARA A 

PONTUAÇÃO constante do ANEXO I. 

 

3.3. Serão contemplados 11 (onze) beneficiários, observados os 

seguintes parâmetros:  

 

3.3.1. 05 cotas de R$ 4.000,00, no valor total de R$ 20.000,00;  

 

3.3.2. 04 cotas de R$ 6.000,00, no valor total de R$ 24.000,00; 

 

3.3.3. 02 cotas de R$ 8.000,00 no valor total de R$ 16.000,00. 

 

3.4. Fica facultado o remanejamento de recursos entre essas 

categorias caso uma delas não alcance a quantidades de 

cadastros aptos suficientes para o preenchimento de todas as 

vagas e em havendo disponibilidade orçamentária. 

 

3.5. O valor será repassado em parcela única, após a definição dos 

habilitados, outrossim, diante da assinatura do TERMO DE 

CONCESSÃODO SUBSÍDIO constante do ANEXO II. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

4.1. Será permitida apenas uma inscrição por proponentes 

previamente inscritos no CADASTRO MUNICIPAL DA 

CULTURA.  

 

4.2. É vedada a participação de: 

 

4.2.1. Espaços culturais criados pela administração pública de 

qualquer esfera ou vinculados a ela, espaços culturais 

vinculados a fundações, a institutos ou instituições 

criadas ou mantidas por grupos de empresas, a teatros e 

casas de espetáculos de diversões com financiamento 

acima de 16 pontos R$ 8.000,00 



 

exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos 

pelos serviços sociais do Sistema S.  

 

4.2.2. Servidores públicos, prestadores de serviços das 

Organizações Sociais que possuam qualquer vínculo 

com a Prefeitura de Cesário Lange, terceirizados ou 

pessoa física que exerça qualquer atividade remunerada 

na Prefeitura de Cesário Lange, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau.  

 

5. DAS INSCRIÇÕES. 

 

5.1. As inscrições ocorrerão na sede do DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE CULTURA DE CESÁRIO LANGE, sito na 

Avenida 03 de maio, 1845, Vila Nova, Cesário Lange, A PARTIR 

DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, ENCERRANDO NO DIA 

12 DE NOVEMBRO DE 2021, observado o horário de 

funcionamento do órgão, a saber, das 8hs à 17hs, mediante o 

preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO constante do 

ANEXO IV.    

 

5.2. Os interessados deverãonecessariamente protocolar na ocasião 

da inscrição os seguintes documentos:  

 

5.2.1. Se PESSOA FÍSICA: 

 

5.2.1.1. Cópia do RG e CPF;  

 

5.2.1.2. Comprovante de inscrição municipal. 

 

5.2.2. SePESSOA JURÍDICA:  

 

5.2.2.1. Cópia do estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades, bem como ata de eleição e posse 

da atual diretoria;  

 

5.2.2.2. Comprovante de situação cadastral ativa junto 

à Receita Federal (CNPJ)  

 

5.2.2.3. Cópia do RG e CPF do representante legal;  

 

5.2.2.4. Comprovante de endereço residencial 

atualizado do representante legal emitido nos 



 

últimos 180 (cento e oitenta) dias ou 

declaração de residência.  

 

5.3. Além da documentação referida acima, o interessadodeverá,na 

ocasião da entrega do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO,desde 

logo apresentar a documentação comprobatória dos critérios de 

que trata aTABELA DE REFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO 

constante do ANEXO I.  

 

5.4. A participação nesta Chamada Pública implica na aceitação 

integral e irretratável pelos participantes, dos termos, cláusulas, 

condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar as 

obrigações da proponente, bem como na observância dos 

regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, 

não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu 

desconhecimento em qualquer fase do procedimento 

administrativo e execução dos serviços. 

 

5.5. Em até 02 (dois) dias úteis anteriores à finalização do prazo de 

inscrições, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório através do email 

cultura@cesariolange.sp.gov.br. 

 

6. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:  

 

6.1. Nos termos do Decreto Federal nº 10.464/2020, os gastos 

relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário 

serão custeados com os recursos desta Chamada Pública, 

destacadamente: 

6.1.1. Internet; 

6.1.2. Transporte; 

6.1.3. Aluguel; 

6.1.4. Consumo de telefone;  

6.1.5. Consumo de água e luz;    

6.1.6. Atividades artísticas e culturais;    

6.1.7. Tributos e encargos trabalhistas e sociais; e   

6.1.8. Outras despesas relativas à manutenção da atividade 
cultural do beneficiário, comprovadas pelos espaços ou 
pelas organizações beneficiárias.  

mailto:cultura@cesariolange.sp.gov.br


 

6.2. As despesas a que se referem as alíneas anteriores serão 

aquelas vencidas ou vincendas, entre a data de entrada em 

vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 31 

de dezembro de 2021.    

 

6.3. Os comprovantes de pagamento das despesas custeadas com 

recursos desta Chamada Pública deverão, 

OBRIGATORIAMENTE, estar em nome da gestão responsável 

pelo espaço cultural.  

 

6.4. Serão admitidas despesas do imóvel em nome do locatário, 

cessionário ou imobiliária, desde que apresentado o respectivo 

contrato.  

 

6.5. O pagamento das despesas elencadas deverá ser realizado em 

data posterior ao recebimento dos recursos oriundo desta 

Chamada Pública, não sendo permitido ressarcimento ao 

pagamento de contas já efetuadas.  

 

7. DA CONTRAPARTIDA. 

 

7.1. Em conformidade com o Art. 9º da Lei nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020, os beneficiários ficam obrigados a garantir como 

contrapartida a realização de atividades destinadas, 

prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades 

em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em 

intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido 

com o Departamento Municipal de Cultura.  

 

7.2. Os beneficiários do subsídio deverão indicar no ato da 

inscriçãosua proposta de atividade de contrapartida em bens ou 

serviços economicamente mensuráveis, respeitando as regras 

sanitárias definidas pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

na época de sua realização.  

 

8. DA AVALIAÇÃO. 

 

8.1. O processo ocorrerá em etapa única, compreendendo a 

habilitação e a validação da proposta.  

 

8.2. Ahabilitação dos interessados será publicada no site 

www.cesariolange.sp.gov.br. 

 

8.2.1. Eventuais recursos face à definição dos habilitados 

deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis 

posteriores à publicação. 



 

 

9. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO E DO PAGAMENTO. 

 

9.1. Os selecionados serão convocados para a assinatura do 

TERMO DE CONCESSÃO DO SUBSÍDIO constante do ANEXO 

II, cumprindo ao interessado apresentar comprovante de conta 

corrente ou poupança ativa. 

 

9.2. Fica facultado à Administração, solicitar outros documentos 

necessários, os quais deverão ser apresentados dentro do prazo 

de 01 (um) dia útil, a contar da data da notificação, sob pena da 

perda do direito ao subsídio.  

 

10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA RESTITUIÇÃO DOS 

RECURSOS 

 

10.1. Em atenção ao disposto no Art. 10 da Lei nº 14.017, de 29 de 

junho de 2020 e Art. 7º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de 

agosto de 2020, o beneficiário do subsídio deverá apresentar 

prestação de contas referente ao uso do benefício em até 120 

(cento e vinte) dias após o recebimento.  

 

10.2. O beneficiário deverá realizar a prestação de contas observando 

as regras previstas na Lei supracitada, além de prazos e normas 

de elaboração constantes nesta Chamada Pública.  

 

10.3. Para efeito da prestação de contas de que trata o Art. 7º do 

Decreto Federal nº 10.646/2020, os beneficiários deverão 

comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para gastos 

relativos à manutenção de sua atividade cultural, apresentando 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃOconstante do ANEXO III, onde 

indicará: 

 

a) Descrição das despesas efetivamente realizadas e sua 

vinculação com as despesas constantes da inscrição.  

 

b) Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, 

documento fiscal e/ou recibo, TED, DOC, devidamente 

identificado contendo o nome do fornecedor com o 

respectivo valor, juntando, ainda, a cópia dos respectivos 

documentos bem como a forma de pagamento. 

 

10.4. Junto ao RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, o beneficiário 

apresentará: 

 



 

10.4.1. Cópia dos comprovantes de pagamento adequados para 

efeito de prestação de contas, conforme a natureza da 

despesa. 

 

10.4.2. Cópias de contratos, contratos de serviço, quando for o 

caso. 

 

10.4.3. Comprovante do saldo remanescente, se houver.  

 

10.5. Os saldos remanescentes previstos não executados, deverão 

ser depositados em conta bancária a ser indicada. 

 

10.6. A utilização indevida dos recursos decorrentes deste edital 

ensejará a glosa das contas, sujeitando os responsáveis à 

devolução dos valores gastos não autorizados, sem prejuízo da 

adoção das medidas necessárias à recomposição de eventual 

dano ao erário, assim como a responsabilização do beneficiário.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

11.1. A Administração não se responsabiliza pelo uso de qualquer 

imagem ou qualquer obra de propriedade intelectual por parte 

dos credenciados. Toda a responsabilidade é exclusivamente 

dos respectivos proponentes de projetos aprovados neste 

Edital.  

 

11.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada 

posteriormente à realização do certame, implicará a eliminação 

sumária do respectivo projeto, sendo declarados nulos de 

pleno direito a inscrição de todos os atos dela decorrentes, sem 

prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial. 

 

11.3. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às 

proponentes qualquer tipo de indenização, fica assegurado à 

autoridade competente anular ou revogar, no todo ou em parte, 

o presente Edital, a qualquer tempo, disto dando ciência aos 

interessados mediante publicação no Diário Oficial do 

Município.  

 

11.4. Compõem este edital:  

 

11.4.1. ANEXO I – TABELA DE REFERÊNCIA PARA 

PONTUAÇÃO; 

 

11.4.2. ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO 

DE SUBSÍDIO; 



 

 

11.4.3. ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO.  

 

11.4.4. ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. 

 

 

Cesário Lange, 28 de outubrode 2021. 

 

 
RONALDO PAIS DE CAMARGO 

Prefeito Municipal 
 

 

REGINA HELENA GOMES PAIVA SERRANO 
Diretora de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO - I 
 

REFERÊNCIA PARA A PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

ESCALONAMENTO DOS RECURSOS PONTUAÇÃO 

ITEM CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 

1 
FATURAMENTO/RECEITA DO ESPAÇO 
CULTURAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

até R$ 
60.000,00 

de R$ 
60.000,01 a 
R$80.000,00 

de R$ 
80.000,01 a 

R$ 
100.000,00 

de R$ 
100.000,01 a 

R$ 
120.000,00 

Acima de R$ 
120.000,01 

2 
DESPESA MENSAL COM LOCAÇÃO OU 

FINANCIAMENTO DO ESPAÇO NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES.  

até R$ 
750,00 

de R$ 751,00 
a R$ 

1.250,00 

de R$ 
1.251,00 a 
R$1.750,00 

de R$ 
1.751,00 a 

R$ 2.250,00 

Acima de R$ 
2.251,00 

3 
DESPESA DO ESPAÇO COM ENERGIA 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES. 
até 

R$1.000,00 

de R$ 
1.001,00 a 
R$1.500,00 

de R$ 
1.501,00 a 

R$ 2.000,00 

de R$ 
2.001,00 a 

R$ 2.500,00 

Acima de R$ 
2.501,00 

4 
DESPESA DO ESPAÇO COM ÁGUA NOS 

ÙLTIMOS 12 MESES. 
até 

R$1.000,00 

de R$ 
1.001,00 a 
R$1.500,00 

de R$ 
1.501,00 a 

R$ 2.000,00 

de R$ 
2.001,00 a 

R$ 2.500,00 

Acima de R$ 
2.501,00 

5 
DESPESASTRIBUTÁRIAS DO ESPAÇO 

NOS ULTIMOS 12 MESES.  
até R$ 
500,00 

de R$ 501,00 
a R$ 750,00 

de R$ 
751,00 a R$ 

1.000,00 

de R$ 
1001,00 a 

R$ 1.250,00 

Acima de R$ 
1.251,00 

6 
FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELO 

ESPAÇO CULTURAL 
nenhum 

funcionário 

até 01 
funcionário 
contratado 

02 
funcionários 
contratados 

de 03 a 05 
funcionários 
contratados 

Acima de 05 
funcionários 
contratados 

 

  



 

ANEXO II 

TERMO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A ESPAÇO CULTURAL Nº 01/2021. 

 

 

 

De conformidade com o edital 01/2021, referente à Chamada Pública 

01/2021, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - SUBSÍDIO AOS ESPAÇOS 

CULTURAIS, o município de Cesário Lange, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ 46.634.572/0001-23, com sede na Praça Padre 

Adolfo Testa, 651, Centro, Cesário Lange/SP, doravante mencionada 

OUTORGANTE, e ________________ (física ou jurídica), inscrito no CPF 

__________________, neste ato representado por 

___________________________, brasileiro, portador da cédula de 

identidade nº _______ e CPF nº_________, residente e domiciliado nesta 

cidade, doravante denominado simplesmente OUTORGADO(A), têm, entre 

si, justo e avençado, o presente TERMO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A 

ESPAÇO CULTURAL, sujeitando-se as disposições da Lei nº 14.017/2020 

(Lei Aldir Blanc) e suas alterações, Decreto Federal nº 10.464, de 17 de 

agosto de 2020, assim como pelas cláusulas e condições a seguir: 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de subsídio ao 

espaço cultural nas condições preestabelecidas no edital de 

referência e seus anexos. 

 

2. DO PRAZO. 

 

2.1. O presente termo tem vigência, após sua assinatura, até 31 de 

dezembro de 2021. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGANTE. 

 

3.1. Caberá ao OUTORGANTE:  

 

3.1.1. Liberar os recursos em conformidade com o respectivo 

edital; 

3.1.2. Acompanhar a execução do objeto deste termo e tomar as 

providências administrativas cabíveis, no caso de o 



 

OUTORGADO não cumprir as exigências previstas neste 

termo e no respectivo edital. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO(A).  

 

4.1. Caberá ao OUTORGADO(A): 
 

4.1.1. Executar e zelar pela completa realização das atividades 

previstas no ato da inscrição e de sua prestação de contas.  

 

4.1.2. Efetuar a contrapartida consignada em sua inscrição.  

 

4.1.3. Executar com os recursos provisionados estritamente as 

despesas a que alude o item 6 do edital de referência.  

 

4.1.4. Prestar contas das despesas realizadas na forma do item 10 

do edital de referência.   
 

5. DO VALOR. 

 

5.1. Em vista da apuração dos critérios especificados no edital de 

referência, haverá ao(à) OUTORGADO(A) a importância de R$ 

________. 

 

5.2. A importância a que alude o item 5.1 será paga em parcela única 

em até 20 (vinte) dias úteis a contar da assinatura do presente.  

 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) OUTORGADO(A). 

 

6.1. Caberá ao(a) OUTORGADO(A):  

 

6.1.1. Executar e zelar pela completa realização das atividades 

previstas no ato da inscrição e sua Prestação de Contas. 

 

6.1.2. Executar a contrapartida a que se comprometera no ato de 

inscrição em conformidade com a proposta apresentada e 

respeitando o calendário Escolar do Município e as regras 

sanitárias estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde e 

em cooperação e planejamento definido com o 

DEPARTAMENTO DE CULTURA.  

 

6.1.3. Prestar contas de acordo com o aprovado no ato da inscrição 

deste certame. 

 



 

7. DAS PENALIDADES  

 

7.1. A utilização indevida dos recursos decorrentes desta Lei, por dolo ou 

culpa, sujeitará os responsáveis à devolução os importes cujas 

contas tenha sido objeto de glosas, devidamente corrigidos e 

atualizados, sem prejuízos das demais sanções previstas na 

legislação vigente;  
 

8. DA RESCISÃO. 
 

8.1. O presente Termo poderá ser rescindido por ato unilateral da 

OUTORGANTE, ante a inexecução total ou parcial de suas 

cláusulas e condições estabelecidas. 

 

8.2. Em havendo a rescisão não assistirá ao(à) OUTORGADO(A) 

quaisquer direitos a indenizações.  
 

8.3. A OUTORGANTE deverá comunicar o OUTORGADO quanto à 

decisão de rescindir unilateralmente o presente Termo mediante 

expedição de notificação administrativa, a qual deverá ser 

devidamente fundamentada.  
 

8.4. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do 

processo administrativo, assegurando ao OUTORGADO o direito ao 

contraditório e a prévia e ampla defesa. 

 

 

9. DO FORO 
 

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cesário Lange/SP, com exclusão de 

qualquer outro, para dirimir qualquer questão decorrente do presente 

instrumento. 

 

 

  



 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem 

depois de lido e achado conforme.  

Cesário Lange, ___ de ______________ de 2021 

 

MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE, por RONALDO PAIS DE CAMARGO 

 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, por REGINA HELENA GOMES PAIVA 
SERRANO 

 

 

OUTORGADO(A), por ___________________ 

 

 

 

___________________________, RG____, 

CPF__________TESTEMUNHA 1 

 

 

 

___________________________, RG____, 

CPF__________TESTEMUNHA 2 

 

  



 

ANEXO III  

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

1 – Identificação  

BENEFICIÁRIO: 

__________________________________________________ 

TERMO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO 

Nº:___________________________ 

2 – Relatório detalhado da Execução: 

2.1 Relatório: 

Descrever qual a situação atual do espaço cultural e como o subsídio 

contribuiu com a sua manutenção.  

2.2 Relatório da contrapartida:  

Descrever / listar as atividades realizadas, observando que deve 

estarcompatível com a proposta apresentada no ato da inscrição. 

 

ITE

M 

Document

o 

(TED/DOC 

ou 

Cheque) e 

Número 

Data do 

pagament

o 

Fornecedo

r 

/Prestador 

CPF / 

CNPJ do 

Fornecedo

r 

/Prestador 

Document

o 

Númer

o 

Valo

r 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

TOTAL  

 

Cesário Lange, ___ de ______________ de 2021 

 

NOME DO(A) BENEFICIÁRIO(A) 



 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO N°  

 

SUBSÍDIO – ESPAÇO CULTURAL 

Nome: 

Endereço: Tel: 

CPF: RG 

CNPJ:    

DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

(   ) cópia RG e CPF; 

(   ) Cópia da Inscrição municipal; 

(  ) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades, bem como ata de eleição e posse da atual diretoria;  

(   ) Comprovante de situação cadastral ativa junto à Receita Federal (CNPJ)  

(   ) Cópia do RG e CPF do representante legal da pessoa jurídica;  

(   ) Comprovante de endereço residencial atualizado do representante legal emitido 

nos últimos 180 (cento e oitenta) dias ou declaração de residência.  

PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA:  

 

 

Local ____________ , ____ de _________ de 2021 

 

 

 

 

NOME DO(A) BENEFICIÁRIO(A) 

 

  


