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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Inscrição n° __________ 
 
Nome/ Razão Social: 
__________________________________________________________ 
CPF/CNPJ:____________________________________ 
RG:__________________________ 
Endereço:___________________________________________________________Nº_
_____ 
Bairro:___________________ Município: ________________ CEP:___________ UF: 
_____ 
Telefone: (__) _________ Celular: (__)_________ E-mail: 
___________________________ 
 
Dados Bancários da Empresa: 
Banco: _______________________ Agência:_______________ 
C.C:__________________ 
 
Eu, ______________________________________________ declaro ter pleno 
conhecimento do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO Nº 01/2020 – 
LEI ALDIR BLANC e manifesto minha concordância integral com os termos nele 
constantes, comprometendo-me a cumpri-los. 
Comprometo-me a entregar um Vídeo (em formato mp4) da trajetória, história, ou 
atividade cultural desenvolvida pelo beneficiário, em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento do recurso. 
 

 
Schroeder, ____ de ______________ de ______. 

 
 
 

_______________________________ 
(Assinatura) 

Nome Completo 
CPF 
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ANEXO II 
AUTODECLARAÇÃO DE NÃO CONCORRENTE A CARGO ELETIVO  

(PESSOA FÍSICA) 
 
 

Eu,__________________________________________________________________, CPF Nº 
_______________________________, RG Nº _______________________ órgão expedidor 
__________________, na função de participante do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA PREMIAÇÃO Nº 01/2020 – LEI ALDIR BLANC, não participarei como candidato às 
Eleições Públicas no ano de 2020. Por ser verdade dato e assino o presente documento, 
declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade das 
informações aqui prestadas.  
 
 
 

Schroeder, ____ de ___________ de _______ 
 
 
 
 

________________________________ 
(assinatura) 

Nome completo 
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ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM  

(PESSOA FÍSICA)  
 
 

Eu,________________________________________________________________________,CP
F Nº ______________________________, RG Nº __________________, Órgão Expedidor 
_________________, DECLARO possuir poderes para autorizar que a Prefeitura Municipal de 
Schroeder divulgue, exiba em público e reproduza nas peças gráficas ou materiais 
informativos, as informações e imagens referentes ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA PREMIAÇÃO Nº 01/2020 – LEI ALDIR BLANC, assim como as fotos dos profissionais 
envolvidos, para divulgação, para fins publicitários ou educacionais. Declaro, ainda, para todos 
os fins e efeitos de direito, que da utilização das informações e imagens para as finalidades 
citadas acima não decorrerá qualquer tipo de ônus para a Prefeitura Municipal de Schroeder, 
relativos ao pagamento de direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais. Por ser verdade 
dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei 
criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.  
 
 

Schroeder, ____ de ___________ de _______ 
 
 
 
 

________________________________ 
(assinatura) 

Nome completo 
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ANEXO IV 
MODELO - PROJETO CULTURAL 

 
À Comissão Avaliadora 
Edital de Chamamento Público para Premiação nº 01/2020 - SEMEC 
 
Projeto: ______________________________________________________________________ 
Proponente:__________________________________________________________________ 
Telefone: ________________________ E-mail: _________________________________ 
Área de atuação: ______________________________________________________________ 
Local de Execução do Projeto:  
Área Pretendida:  
 
Método de Trabalho:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Objetivos a Serem Alcançados: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Método de Avaliação dos Resultados: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 
A _________________________________ (razão social da proponente do projeto), inscrito no 
CNPJ sob o nº ________________________, situada na _____________________  
    (endereço completo), através do seu(a) representante legal, o(a) Sr(a). 
____________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _________________________, 
RG nº ___________________, expedido pela __________, venho requerer a inscrição do 
Projeto denominado ____________________________________________________, tendo 
como executor o(a) Sr(a). _________________________________ de acordo com a exigência 
do Edital. 
Envio anexo o projeto e a documentação exigida neste Edital, cujos termos declaro estar 
ciente e de acordo. 
 
Atenciosamente, 
                                   ______________________________________________ 

    (Nome e assinatura do proponente ou representante legal) 
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ANEXO V 
AUTODECLARAÇÃO DE SÓCIOS OU REPRESENTANTE LEGAL NÃO CONCORRENTES A 

CARGO ELETIVO E DE NÃO VINCULAÇÃO DE APOIO RELACIONADO A PROPOSTA 
E/OU RECURSO RECEBIDO  

(PESSOA JURÍDICA) 
 
 
 A empresa/instituição ___________________________________________________, 
CNPJ N° ______________________________________________, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) _____________________________________ CPF 
N°____________________________, RG N°________________________, Órgão 
Expedidor ______________________________, DECLARO que sob as penas da Lei e 
para fins de participar do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO Nº 
01/2020 – LEI ALDIR BLANC, não participarei como candidato e que a proposta não 
possui vinculação de apoio à candidato às Eleições Públicas no ano de 2020. Por ser 
verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que 
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.  
 
 

Schroeder, ____ de ___________ de _______ 
 
 
 
 

________________________________ 
(assinatura) 

Nome completo 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM  

(PESSOA JURÍDICA) 
 
 
 
A empresa/instituição ___________________________________________________, CNPJ N° 
________________________________________________, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) ____________________________________ CPF N°__________________________, RG 
N°________________________, Órgão Expedidor ______________________________, 
DECLARO possuir poderes para autorizar que a Prefeitura Municipal de Schroeder divulgue, 
exiba em público e reproduza nas peças gráficas ou materiais informativos, as informações e 
imagens referentes ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO Nº 01/2020 – LEI 
ALDIR BLANC, assim como as fotos dos profissionais envolvidos, para divulgação, para fins 
publicitários ou educacionais. Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da 
utilização das informações e imagens para as finalidades citadas acima não decorrerá qualquer 
tipo de ônus para a Prefeitura Municipal de Schroeder, relativos ao pagamento de direitos de 
uso de imagem e/ou direitos autorais. Por ser verdade dato e assino o presente documento, 
declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade das 
informações aqui prestadas.  
 
 
 

Schroeder, ____ de ___________ de _______ 
 
 

________________________________ 
(assinatura) 

Nome completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Secretaria de Educação e Cultura  

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 
3374-6500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

ANEXO VII 
MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA  

 
 

Eu, ___________________________________________, Profissão _________________, 
CPF n°____________________, RG n°________________, Órgão Expedidor _____, residente 
no município ___________________________________, UF _____________, DECLARO para 
os devidos fins de direito que conheço e estou de acordo com o Projeto Cultural 
____________________________, proposto por __________________________, CNPJ ⁄CPF 
_________________ para concorrer ao "Prêmio Emergencial Aldir Blanc" e que concordo e me 
comprometo em participar do mesmo na condição de _____________ (especificar a função 

exercida no Projeto), caso o Projeto venha a ser selecionado.  
 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que 
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.  

 
 
 

_______________ (SC), ____ de ____________de 2020. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nome/Assinatura do Declarante 
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ANEXO VIII 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 
 
Nome do Proponente: __________________________________________________________ 
Protocolo de recebimento do Projeto: __________________________________________ 
N° da Inscrição: ____________________________________________________________ 

 

 

Critérios De Avaliação 

1. Clareza e 
qualidade do 
Projeto: 
 

(    ) Aprovado  
(    ) Reprovado 

2. Avaliação dos 
documentos  

(    ) Aprovado  
(    ) Reprovado 

Para uso da Comissão de pareceristas 
N° inscrição: 
(   ) Deferida  (   ) Indeferida 

 

 

Observações: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO IX 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL 

 

Nome do Proponente Cultural: _________________________________________________ 

Área de atuação: ___________________________________________________________ 

Nome do Projeto: __________________________________________________________ 

 

Ação Proposta pelo Projeto: (máx. 300 caracteres) 

 

Descrever de forma breve em que consiste o projeto. 

 

 
Relato das ações executadas: (12.000 caracteres) 

 

Relatar como foi o desenvolvimento das ações realizadas, incluindo datas e meios utilizados. 

 

 

Link’s em que o projeto está disponibilizado (em caso de se aplicar): 

 

Apresentar os link’s em que o projeto foi e está disponibilizado.  

 

 

OBSERVAÇÃO: Recibos de entrega de Produtos Culturais para a __________________ de 
____________________, imagens das ações realizadas, materiais produzidos, entre outros, de 
acordo com a especificadade de cada um dos projetos, deverão ser anexados ao relatório, 
ficando a cargo da comissão diligenciar solicitação de informações complementares. 
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ANEXO X 
 

MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL Nº XX/20XX - SEMEC  
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 - SEMEC 

 
Termo de Compromisso que entre si 
celebram o Município de Schroeder, e a 
___________, para cumprimento da Lei 
Federal n° 14.017/2020, art. 2°, inciso III.  

 
Pelo presente instrumento contratual, que firmam o MUNICÍPIO DE SCHROEDER, 

pessoa jurídica de direito público interno, através da sua Secretaria de Educação e Cultura de 
Schroeder, inscrito no CNPJ sob o 83.102.491/0001-09, com sede na Rua Marechal Castelo 
Branco, nº 3201, bairro Centro, município de Schroeder, estado de Santa Catarina, CEP 89275-
000, doravante denominada simplesmente Contratante, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. Osvaldo Jurck, no uso da atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, 
a empresa/pessoa física ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº ______________, estabelecida na ________________, nº _____, bairro ________, 
município de _________________, estado de ___________, CEP ________________, fone 
(___) _______-________, e-mail _________________________________, doravante 
denominada simplesmente Proponente, neste ato representada pelo(a) seu(sua) 
__________________, o(a) Sr(a). _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________, 
resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso, decorrente do Processo de 
Chamamento Público n° 02/2020 – FCG, regido pela Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, e 
suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, e mediante cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Este Termo tem por objeto a execução do Projeto _________________de acordo com o 
Projeto Cultural, classificado na Chamada Pública n° 02/2020 - SEMEC, que integra o presente 
Termo de Compromisso Cultural. 
1.2. O objeto do presente Termo não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, 
sem a prévia e escrita autorização das partes envolvidas, observados os princípios que regem a 
Administração Pública. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 
2.1. Este Termo tem o valor global de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXX), que serão repassados em 
parcela única, correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do 
presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DESPESAS E RECURSOS: 
3.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação 
orçamentária da _________???__________ de ___??_______________. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE: 
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4.1. A Proponente obriga-se a: 
4.1.1. O Proponente deve manter atualizado seu cadastro junto à Secretaria de Educação e 
Cultura de Schroeder, informando especialmente as alterações de seu endereço. 
4.1.2. Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do Município. 
4.1.3. Responder os questionamentos da Comissão Avaliadora dentro do prazo estabelecido. 
4.1.4. Arcar com as obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do objeto do presente Termo. 
4.1.5. Comprovar a execução do objeto pactuado, em até 30 (trinta) dias após o término da 
vigência deste Termo. 
4.1.6. Comunicar com 05 (cinco) dias de antecedência a Secretaria de Educação e Cultura de 
Schroeder, dos eventos que serão promovidos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
5.1. A Contratante obriga-se a: 

5.1.1. Fiscalizar a execução do objeto do presente Termo de Compromisso por parte 
da Proponente; 
5.1.2. Exigir que a Contratada cumpra com o exposto neste Contrato; 
5.1.3. Permitir a Contratada de acessar os locais para execução do presente Contrato, 
quando necessário, com a devida solicitação; 
5.1.4. Examinar e aprovar, por parecer técnico, a execução do Projeto Cultural 
classificado do Proponente. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
6.1. A prestação de contas deverá ser encaminhada a Secretaria de Educação e Cultura, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência deste Termo. 
6.1.1. Poderá ser apresentado como prestação de contas, para comprovação do objeto 
pactuado serviços por meio de registros fotográficos, listas de presença digital, arquivos 
digitais, registro audiovisual, entre outros compatíveis com a natureza do objeto. 
6.1.2. Os documentos relativos à prestação de contas devem ser protocolados no link 
https://schroeder.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&is=1606 ou https://bit.ly/33iXFb3 
6.2. Constatada a ausência de prestação de contas, a Comissão Avaliadora deverá adotar 
providências administrativas visando regularizar a situação. 
6.2.1. A não comprovação da execução do projeto cultural ensejará na devolução do recurso 
repassado. 
6.3. A prestação de contas será analisada pela Comissão Avaliadora, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após o seu recebimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL: 
7.1. O Termo de Compromisso Cultural terá vigência de até 03 (três) meses, conforme período 
de execução constante no projeto, a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso 
Cultural. 
7.2. O presente Termo poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo assinado pelas partes, 
por até mais 03 (três) meses, desde que comprovada a ocorrência das seguintes hipóteses: 
a) no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período 
equivalente ao atraso. 

https://schroeder.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&is=1606
https://bit.ly/33iXFb3


 

 

 
 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Secretaria de Educação e Cultura  

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 
3374-6500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do compromisso firmado. 
7.3. O extrato deste Termo será publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FORÇA MAIOR: 
8.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da Contratada do previsto neste 
Contrato, devido à força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida 
de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato à Contratante e 
ratificar por escrito em até 5 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências. 
8.1.1. As obrigações contratuais da Contratada serão suspensas enquanto perdurar a situação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
9.1. Este Contrato, o Termo de Compromisso Cultural, a Lei Federal n° 14.017/2020 e o 
Decreto Federal n° 10.464/2020, são complementares entre si, qualquer detalhe mencionado 
em um e omitido no outro será considerado especificado e válido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO: 
10.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou 
relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera 
administrativa. 
 
 
E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 
regulamentares pertinentes, firmando-o em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 

_______________ (SC), ____ de ______________ de 2020. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do responsável  

CPF nº -------------------------------- 
 
 
 
 

________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Osvaldo Jurck 


