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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 007/2020  
PRÊMIO ALDIR BLANC ERECHIM

CHECK LIST PARA CONFERÊNCIA ANTES DO PROTOCOLO

Este  Check  List  foi  elaborado  para  auxiliar  o  proponente  na  conferência  das  informações  e
documentos necessários para o protocolo da sua proposta.

A LEITURA DO EDITAL É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O ENTENDIMENTO DE
TODAS AS ETAPAS

Lembre  que  as  inscrições  ficarão  abertas  de  08  a  22  de  outubro  de  2020,  devendo  ser
protocoladas no Protocolo Central do Município de Erechim. 

Dica: Não deixe para os últimos dias para evitar que seu processo não consiga ser protocolado
em função do tempo

 Serão premiadas até 250 iniciativas e conteúdos culturais nos segmentos de Artes Plásticas,

Artes  Visuais,  Artesanato,  Audiovisual,  Circo,  Cultura  Popular  e  Tradicional,  Dança,  Design e
Moda,  Fotografia,  Gastronomia,  Leitura  e  Literatura,  Música,  Memória  e  Patrimônio,  Teatro,
Cinema,  Técnicas  de  Apoio  e  Criação  às  áreas  artísticas,  Artes  Integradas  e  demais
manifestações artísticas e populares em formato de audiovisual, com material inédito ou não,
que possa ser transmitido em ambiente virtual.

Sua proposta pode se encaixar em uma das seguintes categorias: 

Performance / Oficinas e meios de produção / Narrativas de conteúdo

Atenção:  No momento da inscrição o proponente apresentará apenas a proposta, sendo que o
material audiovisual será entregue após a contratação.

A inscrição fica limitada a um projeto por proponente CPF e/ou CNPJ. 

Fica vedado que integrantes de um mesmo grupo cultural  inscrevam de forma individual  o

mesmo conteúdo/projeto.

As  propostas  deverão  ter  CLASSIFICAÇÃO  ETÁRIA  LIVRE  e  é  proibido  que  apresentem

iniciativas ou conteúdos cujo teor manifeste cunho político/partidário, racista, xenófobo, sexista ou
qualquer forma de preconceitos ou estimulem a violência ou crime previsto em lei.

Caso o proponente não possua inscrição no Cadastro Cultural de Erechim, deverá fazê-lo,

obrigatoriamente,  até  o  último  dia  do  prazo  de  inscrições  deste  edital,  através  do  link
https://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/912/cadastro-cultural-de-erechim  .  

https://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/912/cadastro-cultural-de-erechim
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PROPONENTE PESSOA FÍSICA: Artistas independentes, trabalhador da cultura, representante

de coletivos, ou qualquer projeto representado por pessoa física:

(    ) deve ser maior de 18 (dezoito) anos,

(    ) deve residir em Erechim há pelo menos 01 (um) ano 

(    ) deve comprovar atuação cultural na categoria pretendida 

(    ) deve ser cadastrado no Cadastro Cultural de Erechim

PROTOCOLE A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO, NESTA ORDEM:

Documentos do Proponente:

(    ) Cópia do RG

(    ) Cópia do CPF

(    ) Cópia do comprovante de situação cadastral do CPF

(    ) Cópia do comprovante do domicílio em nome do proponente: faturas de água, luz, telefone ou

provedor  de  internet,  ou  recolhimento  de  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  –  IPTU  ou

Declaração para fins de comprovação de endereço (Anexo III)

(    ) Certidão Negativa de Débitos Municipais

(    ) Cópia de cartão ou outro documento constando o nome do proponente como Titular da Conta

Bancária, Número da Conta, Agência e Banco

Documentos do Projeto:

(    ) Formulário de inscrição preenchido em todos os campos e assinado - Anexo I

(    ) Termo de Declarações – Anexo II

(    ) Somente para proposta coletiva quando não houver CNPJ ou quando um projeto coletivo for

representado por MEI: declaração dos integrantes do grupo indicando o representante, conforme

modelo constante no Anexo IV.
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PARA  PROPONENTE  PESSOA  JURÍDICA: Associações,  cooperativas,  companhias,  grupos,

artistas e empresas ou MEI – Micro Empreendedor Individual, de direito privado, com ou sem fins

lucrativos:

(    ) deve estar sediada em Erechim há pelo menos 01 (um) ano

(    ) deve comprovar atuação cultural na categoria pretendida 

(    ) deve ser cadastrado no Cadastro Cultural de Erechim

PROTOCOLE A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO, NESTA ORDEM:

Documentos do Proponente:

(    ) Cópia do Comprovante e situação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

(    ) Cópia do RG e CPF do representante legal;

(   )  Cópia  do  Ato  constitutivo,  contrato  social  ou  estatuto.  No  caso  de  empresa  individual,

apresentar registro comercial; 

(    ) Cópia da ata de eleição e de posse da diretoria em exercício (quando for o caso);

(    ) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

(    ) Cópia do comprovante de endereço da entidade: contas de água, luz, telefone, internet, etc;

(    ) Cópia de cartão ou outro documento constando o nome do proponente como Titular da Conta

Bancária, Número da Conta, Agência e Banco.

Documentos do Projeto:

(    ) Formulário de inscrição preenchido em todos os campos e assinado - Anexo I

(    ) Termo de Declarações – Anexo II

Quem está impedido de participar deste Edital:

a) Servidores públicos ativos do Município de Erechim;

b) Pessoas físicas e jurídicas que tenham sede fora do município de Erechim;

c) Componentes da Comissão avaliadora designada para este edital;

d) Pessoa Física pleiteante de cargo eletivo;

e) Pessoa Jurídica que tenha vinculação ou seus sócios e responsáveis legais sejam pleiteantes

de cargo eletivo.

INFORMAÇÕES:

Fone: (54) 3520-7046

Endereço: Rua Gaurama, 210 – Junto ao Centro Cultural 25 de Julho


