
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021  

“ESPAÇOS CULTURAIS” 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, por meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo, em consonância com a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural  e Lei Municipal nº 
1.594, de 14 de outubro de 2020, torna públicas e abertas às inscrições para o 
chamamento público do edital “Espaços Culturais”. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do Edital “Espaços Culturais”, a seleção de espaços artísticos 
e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições 
e organizações culturais comunitárias do Município de Candói para aporte financeiro 
aos espaços que tiveram suas atividades comprometidas ou interrompidas em razão 
da pandemia de COVID-19. Assim, a Prefeitura de Candói, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, em cumprimento ao Inciso II do caput do artigo 2° da Lei Federal 
n° 14.017/2020, que  dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, 
selecionará com base em critérios pré estabelecidos e sob documentação 
comprobatória espaços que permanecem mais vulneráveis aos efeitos do estado de 
Calamidade. 

1.2 Este edital de chamamento público regulamenta a distribuição de subsídio 
mensal a espaços culturais com recursos oriundos da Lei n° 14.017/2020, na forma 
do seu art. 8º, conforme a seguir: 

“Art.” 8º Compreendem-se como espaços culturais todos 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: 

I - pontos e pontões de cultura; 

II - teatros independentes; 

III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de 
dança;  

IV - circos; 

V - cineclubes; 

VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;  



 

VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

VII - bibliotecas comunitárias;  

IX - espaços culturais em comunidades indígenas;  

X - centros artísticos e culturais afrodescendentes  

XI - comunidades quilombolas; 

XII - espaços de povos e comunidades tradicionais; 

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 

XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços 
públicos; XV- livrarias, editoras e sebos; 

XVI - empresas de diversões e produção de espetáculos;  

XVII - estúdios de fotografia; 

XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; 

XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;  

XX - galerias de arte e de fotografias; 

XXI - feiras de arte e de artesanato; 

XXII - espaços de apresentação musical; 

XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

XXIV- espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e 
de culturas originárias, tradicionais e populares; 

XXV- outros espaços e atividades artísticas e culturais validados nos cadastros aos 
quais se refere o art. 7º da Lei Federal nº 14.017/2020.  

 

2. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

2.1 Os recursos financeiros destinados a este Chamamento Público somam R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) e são oriundos de recursos gerados pela Lei Federal 
n° 14.017/2020 referente ao Inciso II do Artigo 2° - auxílio financeiro mensal a espaços 
culturais que serão distribuídos considerando critérios definidos neste edital e 
avaliados pelo Comite Gestor Municipal, designado pelo Decreto Municipal nº 
109/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.594/2020, Art. 8º.   

2.2 Serão pagos aos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 
do Município de Candói, subsídio mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos em até 
3 (três) parcelas, podendo ser retroativo, este valor, conforme tempo de recebimento 
do recurso, de acordo com o Plano de Ação cadastrado na platafroma + brasil.  

 



 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Podem habilitar-se a participar do chamamento: 

a) Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos que representem espaços 
artísticos e culturais, com sede no município de Candói;  

b) Pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cuja finalidade 
estatutária esteja contemplada no âmbito cultural e que representem espaços 
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, devidamente 
registradas em Candói/Pr;  

3.2 Os requerentes deverão possuir cadastro junto a Plataforma Sistemas de 
Informação da Cultura – Módulo Subsídio Aldir Blanc do governo do estado, ou no 
Cadastro Municipal de Cultura;   

3.3 Terem 02 (dois) anos de comprovação de efetiva atividade no âmbito cultural, 
nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 
14.017, de 2020 de 29/06/2020. 

3.4 Comprovarem interrupção das atividades em razão da pandemia, atraves de 
autodeclaração de interrupção das atividades,  

3.5 É vedada a participação neste edital de chamamento público: 

a) Servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Candói; 

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

c) Componentes do Comite Gestor Municipal;  

d) Espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou 
vinculados a ela; 

e) Espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou 
mantidos por grupos de empresas; 

f) Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de 
grupos empresariais; 

g) Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S; e  

h) Recebem incentivo público de qualquer natureza.  

3.6 O Proponente deve optar em realizar inscrição como Pessoa Física (CPF) ou 
Pessoa Jurídica (CNPJ) não podendo realizar inscrição em ambas as modalidades. 
Caso no cruzamento de dados for observada a existência de mais de uma proposta 
inscrita pelo mesmo proponente e/ou quadro societário, diretoria, o Comitê Gestor 
Municipal fará a escolha da melhor proposta. 

3.7 Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão 
incluir as despesas gerais e habituais relacionadas a serviços recorrentes, tais como: 



 

I- internet; 

II- transporte; 

III- aluguel; 

IV- consumo de telefone;   

V- consumo de água e luz; 

VI- atividades artísticas e culturais; 

VII- tributos e encargos trabalhistas e sociais; e 

VIII- outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do 
beneficiário, comprovadas pelos espaços ou pelas organizações 
beneficiárias, excetuando-se obras e material permanente.   

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 13 de outubro a 22 de 
outubro de 2021, no Setor de Protocolo na Prefeitura Municipal de Candói, no Paço 
Municipal, localizado na avenida XV de Novembro, 1761, bairro Cacique Candói, 
Candói/Pr, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e de 13h às 17h. 

4.2 Os espaços culturais deverão preencher e anexar à documentação exigida, 
protocolando no momento da inscrição em um envelope lacrado contendo as 
seguintes informações: 

- Edital de Chamamento Público 01/2021 

- Nome do proponente: 

- CPF/CNPJ 

 

4.2.1 Documentação de Pessoa Física: 

I- Requerimento devidamente assinado pelo responsável direcionado ao Comitê 
Gestor Municipal; 

II- Cópia do documento de identidade; 

III- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

IV- Dados bancários do proponente (nome do banco, agência e conta); 

V- Comprovante de residência atualizado; 

VI- Auto declaração de interrupção das atividades;  

VII- Proposta de atividade de contrapartida, em bens ou serviços economicamente 
mensuráveis, equivalente ao da solicitação do subsídio mensal que deverá 
passar pelo crivo e aprovação do Comitê Gestor Municipal referenciado no 



 

inciso I do art. 7º e alínea “g”, inciso I do art. 8º da Lei Municipal nº 1.594/2020, 
contendo, cronograma de execução e despesas a serem custeadas pelo 
subsídio;  

VIII- Plano de trabalho;  

IX- Declaração de que o proponente se compromete a executar fielmente o plano 
de trabalho previamente estabelecido e prestar contas conforme disposições 
legais;  

 

4.2.2 Documentação de Pessoa Jurídica: 

I- Requerimento devidamente assinado pelo responsável direcionado ao Comitê 
Gestor; 

II- Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações; no caso do 
MEI Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 

III- Cópia da Ata de Posse do representante legal, devidamente registrada, ou 
cópia da ata que o elegeu, quando não constar o nome do representante no 
estatuto; 

IV- Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 

V- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa 
jurídica; 

VI- Comprovação de regularidade perante os órgãos públicos, mediante as 
respectivas certidões; 

VII- declaração de que a entidade que postula o benefício não foi criada pela 
administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a 
espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou 
mantidos por grupos de empresas, ou ainda a teatros e casas de espetáculos 
de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços 
geridos pelos serviços sociais do Sistema S, e que não recebe incentivo público 
de qualquer natureza; 

VIII- Declaração de que seus dirigentes não estão impedidos de receber recursos 
públicos de qualquer natureza; 

IX- Comprovante do CNPJ;  

X- Dados bancários da pessoa jurídica (nome do banco, agência e conta 
corrente); 

XI- Comprovante de endereço atualizado (do representante legal e do espaço); 

XII- Auto declaração de interrupção das atividades  

XIII- Proposta de atividade de contrapartida, em bens ou serviços economicamente 
mensuráveis, equivalente ao da solicitação do subsídio mensal que deverá 



 

passar pelo crivo e aprovação do Comitê Gestor referenciado no inciso I do art. 
7º e alínea “g”, inciso I do art. 8º da Lei Municipal nº 1.594/2020, contendo, 
cronograma de execução e despesas a serem custeadas pelo subsídio; 

XIV- Plano de trabalho;  

XV- Declaração de que o proponente se compromete a executar fielmente o plano 
de trabalho previamente estabelecido e prestar contas conforme disposições 
legais;  

4.3 O não envio da documentação conforme descrito acarretará na 
desclassificação do proponente. 

4.4 A veracidade dos dados preenchidos é de total responsabilidade do 
proponente, assumindo ser passível de verificação e punições legais em caso de 
inconsistências. 

4.5 Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido neste edital. 

4.6 Esclarecimentos pelo e-mail: cultura@candoi.pr.gov.br ou pelo fone (42) 3638-
8030. 

4.7 A inscrição do proponente implicará a aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Chamamento Público, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

 

5. AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1 O Comitê Gestor Muncipal constituído conforme Decreto Municipal N° 109, de 
30 de setembro de 2021, será responsável pela avaliação e seleção dos 
projetos. 

5.2 Serão selecionados 01 espaço cultural constituido por Pessoa Fisica e até 3 
espaços culturais consituidos por Pessoa Jurídica.  

5.3 Caso a quantidade de entidades inscritas para percepção do subsídio seja 
superior à verba disponibilizada pelo plano de ação aprovado na plataforma + 
brasil serão estabelecidos os seguintes critérios de ordem preferencial: 

I – Realizar atividades culturais abertas à comunidade candoiana; 

II – Possuir funcionários formais; 

III – Possuir CNPJ constituído; 

IV – Realizar atividades filantrópicas; 

V – Locação do espaço onde funciona a sede. 

5.4 A proponente deverá incluir no rol de documentos de inscrição, relatório de 
atividades realizadas abertamente ao público, cópia dos contratos de trabalho 

mailto:cultura@candoi.pr.gov.br


 

dos funcionarios formais, comprovação de filantropia e eventuais contratos de 
aluguel do espaço cultural, para fins de ordem preferencial.   

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO 

6.1 O resultado da análise será divulgado no dia 29 de outubro de 2021, no veículo 
de publicidade oficial do municipio e no site da Prefeitura Municipal de Candói 
pelo site www.candoi.pr.gov.br.  

6.2 Será o 2 (dois) dias uteis a partir da publicação o prazo para impugnação do 
resultado dos selecionados. 

6.3 A Homologação do resultado final será publicada no veículo de publicidade 
oficial da prefeitura e site www.candoi.pr.gov.br. 

6.4 É de total responsabilidade dos proponentes acompanhar a atualização das 
informações no endereço eletrônico do Município. 

 

7. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

7.1 Apos o resultado final, o representante do espaço cultural selecionado, terá o 
prazo de 2 (dois) dias para assinar o termo de compromisso.  

7.2 O proponente contemplado neste edital, pessoa física ou jurídica, deverá 
apresentar conta corrente ativa em qualquer Instituição Financeira com agência em 
Candói, conforme item 4.2 deste edital. 

7.3 Os contemplados receberão o recurso em parcelas a serem definidas de 
acordo com a demanda deste edital, que será depositada em conta corrente 
apresentada, cabendo-lhes responsabilidade de executar a prestação de contas e a 
contrapartida dentro dos prazos previstos. 

7.4 A previsão do início dos pagamentos será de até 05 dias úteis após a assinatura 
do termo de compromisso. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E PRESTAÇÕES DE CONTAS 

8.1 O beneficiário deverá apresentar prestação de contas parcial para cada parcela 
recebida, em até dez dias após o término do mês do recebimento de cada 
parcela, observando-se o seguinte: 

a) O beneficiado deverá apresentar relatório parcial contendo os documentos 
comprobatórios dos desembolsos, conforme projeto e cronograma 
aprovados pelo Comite Gestor Municipal; 

b) Após a apresentação da prestação de contas, esta será analisada pelo 
Comitê Gestor, com parecer de aprovação ou reprovação parcial da 
prestação de contas, em até cinco dias úteis após o prazo descrito acima; 

http://www.candoi.pr.gov.br/
http://www.candoi.pr.gov.br/


 

c) A prestação deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado 
para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, 
dentre aquelas previstas no item 3.7 deste edital.  

d) A administração poderá requerer documentos complementares para 
aprovação parcial das prestações de contas 

8.2 O beneficiário deverá apresentar prestação de contas final ao município de 
Candói, observando todos os aspectos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.594/2020 
e art. 10º da lei Federal nº 14.017/2020, em até cento e vinte dias após o 
recebimento da última parcela; 

8.3 Não será autorizada a liberação da parcela subsequente caso não seja 
apresentada a prestação de contas parcial pelo beneficiário ou não haja 
parecer favorável de aprovação por parte Comitê Gestor. 

8.4 O processo de prestação de contas é de total responsabilidade do proponente 
e deverá seguir o modelo constante nos anexos deste edital.  

8.5 A ausência da prestação de contas implicará nas seguintes sanções: 

a) Devolução dos recursos; 

b) Suspensão temporária da participação em chamamentos públicos e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera municipal; 

c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas 
de governo, enquanto perdurarem os motivos das punições; 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Os recursos financeiros destinados por este Edital e não utilizados por falta de 
projetos propostos e/ou qualificados poderão ser destinados aos projetos do 
inciso II da Lei Municipal nº 1.594 de 14 de outubro de 2020, ou devolvido ao 
Tesouro Nacional.  

9.2 Os projetos contemplados neste edital autorizam a Prefeitura Municipal de 
Candói, pela pessoa física e/ou jurídica do proponente, o uso de seu nome, do 
título e informações relativas ao projeto, bem como vozes e imagem, sem 
qualquer ônus, por período indeterminado, para fins exclusivamente 
promocionais e/ou publicitários, relacionados à área cultural. 

9.3 O município de Candói, através do Comitê Gestor referenciado no inciso I do 
art. 8º desta Lei realizará um relatório de gestão final a que se refere aos 
subsídios concedidos, em conformidade com o Anexo I do Decreto Federal nº 
10.464 de 17 de agosto de 2020, especificando se as prestações de contas 
foram aprovadas ou não, tomando as providencias legais cabíveis em caso de 



 

terem sido rejeitadas pelo referido Comitê. 

9.4 O Município de Candói dará ampla publicidade e transparência à prestação de 
contas de que trata este artigo. 

9.5 Os casos omissos serão encaminhados à apreciação da Secretaria de Cultura 
e Turismo e Comite Gestor Municipal – CGM.  

9.6 Integram este Chamamento Público, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
Anexos: 

a) ANEXO I – Cronograma 

b) ANEXO II - Requerimento devidamente assinado pelo responsável 
direcionado ao Comitê Gestor 

c) ANEXO III - declaração de que a entidade que postula o benefício não foi 
criada pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela  

d) ANEXO IV - Declaração de que seus dirigentes não estão impedidos de 
receber recursos públicos de qualquer natureza 

e) ANEXO V  - Auto declaração de interrupção das atividades  

f) ANEXO VII - Proposta de atividade de contrapartida 

g) ANEXO VIII - Declaração de que o proponente se compromete a executar 
fielmente o plano de trabalho previamente estabelecido e prestar contas 
conforme disposições legais;  

h) ANEXO IX – Modelo de Relatório de Prestação de Contas 

 

Candói, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

ALDOINO GOLDONI FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MARIZA BELEM VARGE KLOSTER 
Secretário de Cultura e Turismo  

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 
 

Publicação do Edital de Chamamento Público 07/10/2021 

Período de inscrição dos proponentes 13/10/2021 a 22/10/2021 

Análises das documentações 25/10/2021 a 28/10/2021 

Publicação do Resultado Final 29/10/2021 

Homologação do Resultado Final  05/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 
REQUERIMENTO  

EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2021 
"ESPAÇOS CULTURAIS"  

                     

NOME:    

CPF:  R.G:    

END.:   

  

                                    

ESPAÇO CULTURAL:  

 

                     

END.:    

  

                     

 
Apresentamos a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Comitê Gestor 
Municipal, requerimento para participação no Edital de Chamamento Público nº 
01/2021 denominado "ESPAÇOS CULTURAIS", juntando a este requerimento, 
todos os documentos exigidos pelo certame, estando ciente de que a ausência de 
qualquer um, implicará na desclassificação do proponente.  
 
 

 
Declaramos também que temos conhecimento de todas as exigências contidas no 
edital de abertura do processo de seleção nº 01/2021, “ESPAÇOS CULTURAIS”.   
                     

                     

       Candói,   /  2021. 
                     

                     

                     

                     

       Assinatura do requerente         

                     

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos a quem interessar possa que, a entidade que postula o benefício 
não foi criada pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem 
como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados 
ou mantidos por grupos de empresas, ou ainda a teatros e casas de espetáculos de 
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos 
pelos serviços sociais do Sistema S, e que não recebe incentivo público de qualquer 
natureza; 

E, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Candói        /                          /2021.  

 

 

Assinatura do Requerente 

 

 

 

Nome da entidade ou espaço cultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos a quem interessar possa que os dirigentes da entidade postulante ou 
pessoa física a ela vinculada não estão impedidos de receber recursos públicos de 
qualquer natureza.  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Candói        /                          /2021.  

 

 

Assinatura do Requerente 

 

 

 

Nome da entidade ou espaço cultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 
 

MODELO DE RELATÓRIO DETALHADO PARA AUTODECLARAÇÃO DA 
INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. 

 
Edital nº 01/2021: 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E 
PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
COMUNITÁRIAS [...] 

 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESPAÇO 

Nome: 

 
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DO ESPAÇO 

 

 
DESCREVA QUAL O IMPACTO DA PARALIZAÇÃO DO ESTADO DE 
EMERGENCIA EM SUA ATIVIDADE (QUAIS FORAM AS PERDAS E 
DIFICULDADES): 

 

 
Podem ser anexados a este relatório, fotos, vídeos ou endereços de redes sociais que 
comprovem dois anos de atuação anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, 
de 2020 de 29/06/2020. 



 

ANEXO VI 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE CONTRA-PARTIDA 

Informe quais ações de contrapartida que o espaço pode oferecer dentro da sua 
área de atuação 

AÇÃO  DESCRIÇÃO  DATA PREVISTA  VALOR 

1 

   

2 

   

    

    

NÃO PREENCHER – para uso da Comissão de Organização e Acompanhamento N°  

 

Recurso: (  ) Deferido (   ) Indeferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO  

 

Declaração sob as penas da lei de que a entidade proponente se compromete a 
executar fielmente o plano de trabalho previamente estabelecido e prestar contas 
conforme plano de trabalho, prazo e disposições legais estabelecidas; 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Candói        /                          /2021.  

 

 

Assinatura do Requerente 

 

 

 

Nome da entidade ou espaço cultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII 

 

 

RELATÓRIO DE DESPESAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Edital nº 001/2020: 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E 
PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
COMUNITÁRIAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PELO ESPAÇO 

Nome: 

CPF ou CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

DESCRIÇÃO DE DESPESAS RELACIONADAS EXCLUSIVAMENTE AO ESPAÇO 
Os itens devem ter documentação comprobatória (notas fiscais, faturas boletos etc...)  

 

Demonstrativo das despesas:  

ITEM  DESCRIÇÃO  FORNECEDOR  VALOR 

    

TOTAL:  
Resumo Financeiro  
(+) valor recebido  
(-) Total da despesa paga  
(=) Saldo do repasse  

Obs.: caso haja saldo após a execução da despesa, a valor remanescente deverá ser 
devolvido 

ATENÇAO! Anexar comprovante de pagamento atualizado dos valores informados na 
tabela acima. 

 

Assinatura do Requerente 


