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EDITAL Nº 002/2020 
 

I EDITAL QUIXADÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES 

 
 

O Secretário Presidente da Fundação Cultural de Quixadá, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando a Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o Marco Regulatório das relações 

institucionais entre o Poder Público e as Organizações Não Governamentais e o disposto no 

Decreto do Poder Executivo Municipal de Nº 18/2019, que regulamenta a Lei Federal 

13.019/2014, de 31 de julho de 2014, com suas alterações, a Lei do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que estabelece o regime jurídico das parcerias entre 

a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco e, no que couber, as demais 

legislações aplicadas à matéria, torna público o processo de inscrição e seleção pública que 

regulamenta o I Edital Quixadá de Incentivo às Artes. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 O presente Edital contém 06 (seis) anexos como partes integrantes da seleção aqui regida, 

sendo estes: 

● Ofício para Abertura de Processo (Anexo I); 

● Proposta de Plano de Trabalho (Anexo II); 

● Declaração de Compromisso e de Contrapartida (Anexo III); 

● Formulário de Recurso (Anexo IV); 

● Minuta do Termo de Fomento, Termo de Cooperação Financeira e Termo de Convênio 

anuência(Anexo V); 

● Carta de anuência Pessoa Física (Anexo VI); 
 

2. DOS OBJETIVOS 
 

O I Edital Quixadá de Incentivo às Artes é uma ação de promoção e democratização do acesso 

aos recursos geridos pela Fundação Cultural de Quixadá para o fomento de bens e serviços 

culturais no campo das artes no Município de Quixadá, atendendo às diretrizes, aos objetivos e 

às metas estabelecidas pela FCQ com ênfase nos seguintes objetivos: 

a) Fomentar os processos de criação, produção, difusão, formação, pesquisa, intercâmbio e 

fruição das expressões artísticas e culturais cearenses; 

b) Incentivar a sustentabilidade de artistas, grupos, coletivos, companhias e demais 

profissionais; 

c) Consolidar o Edital de Incentivo às Artes como estratégia para experimentação e inovação 

artística no âmbito da cultura quixadaense; 

d) Colaborar com o desenvolvimento da agenda cultural do município. 
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3. DA JUSTIFICATIVA 
 

O I Edital Quixadá de Incentivo às Artes é uma ação continuada que tem como objetivo 

incrementar a criação e produção cultural selecionando e apoiando financeiramente a execução 

de projetos de arte e cultura, com a finalidade de fomentar iniciativas, individuais ou coletivas, de 

artistas, produtores, mobilizadores e demais profissionais que realizam atividades no campo da 

arte, contribuindo para a inclusão social, o fortalecimento da cidadania e a efetivação dos direitos 

culturais no município. 

4. DO OBJETO 

4.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos culturais oriundos da produção 

independente, nas áreas culturais e linguagens abaixo especificadas, com o objetivo de incentivar 

as diversas formas de manifestações culturais do Município de Quixadá:  

I – Artes Visuais 

II - Dança; 

III - Música; 

IV - Teatro; 

V - Cultura Popular; 

VI - Grupos Juninos; 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E APOIO FINANCEIRO 

 Os recursos do presente Edital são oriundos do orçamento da Fundação Cultural de Quixadá, 

da dotação orçamentária: 13.392.0104.2.078  que disponibilizará o aporte financeiro no valor total 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para o pagamento aos projetos selecionados. 

 O valor disponível para aprovação de projetos culturais será distribuído nas seguintes 

linguagens: 

 
 

LINGUAGEM 
PROJETOS 

APOIADOS 

INVESTIMENTO 
FCQ 

TOTAL 
(R$) 

ARTES VISUAIS 02 2.000,00 4.000,00 

DANÇA 02 4.000,00 8.000,00 

MÚSICA 04 3.000,00 12.000,00 

TEATRO 02 3.000,00 6.000,00 

CULTURA POPULAR 03 2.000,00 6.000,00 

GRUPOS JUNINOS 02 2.000,00 4.000,00 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  R$ 40.000,00 
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6. DA CONTRAPARTIDA 

 A contrapartida do proponente selecionado deverá ser disponibilizada através de 

apresentações artísticas, atividades culturais realizadas em espaços públicos, com duração de no 

mínimo 02 (duas) horas em duas edições, a serem definidas pela Fundação Cultural de Quixadá,  

 A contrapartida deverá ser comprovada na prestação de contas por meio de declaração de 

execução da atividade ou serviço prestado, emitida pelo executor responsável, em prazo e local 

previamente acordados com a FCQ. 

 Os valores recebidos pelos proponentes selecionados em repasse da FCQ deverão cobrir, 

única e exclusivamente, os custos das atividades previstas no Plano de Trabalho (ANEXO XII). 

 No caso do projeto resultar na produção de bens culturais materializados em suporte físico, 

com possibilidade de reprodução, comercialização ou distribuição, a exemplo de publicações com 

tiragem (livros, catálogos, CDs, DVDs, etc), os proponentes contemplados pelo presente Edital 

devem observar também o cumprimento da contrapartida sociocultural, sem prejuízo da 

contrapartida em bens e/ou serviços de que tratam os itens anteriores. 

  

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL 

 Poderão se inscrever no presente edital os seguintes perfis de proponentes: 

 PESSOAS FÍSICAS, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliadas no Município de 

Quixadá, há pelo menos 02 (dois) anos, e com atuação no campo artístico cultural de pelo menos 

02 (dois) anos, dentro ou fora do município. 

 Pessoas físicas podem inscrever propostas como representantes de grupos e coletivos 

culturais não formalizados. 

 Para efeito de validação da inscrição de grupos ou coletivos representados por PESSOAS 

FÍSICAS, o proponente deverá apresentar carta de anuência coletiva do grupo/coletivo. (ANEXO 

VI) 

 PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, com sede e foro 

no Município de Quixadá há pelo menos 02 (dois) anos e que apresentem expressamente em 

seus atos constitutivos finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural. 

 Nos casos de inscrições apresentadas por Pessoa Jurídica, o projeto deverá indicar a Pessoa 

Física responsável, maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada no Município de Quixadá 

há pelo menos 02 (dois) anos e com atuação no campo artístico cultural, dentro ou fora do 

estado. 

8. DA DIVULGAÇÃO E DAS INSCRIÇÕES 

 O Edital ficará disponível no site quixada.ce.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Ceará e na sede da Fundação Cultural de Quixadá, sito à Rua José Jucá, Nº 343 – Centro – 

Quixadá/CE, para conhecimento dos interessados e de toda a sociedade a partir do dia 02 de 

março de 2020 até 09 de março de 2020. 

 

http://editais.cultura.ce.gov.br/
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 Imediatamente após o período de divulgação, serão abertas as inscrições no período de 10 

de março a 14 de março de 2020. As inscrições são gratuitas e exclusivamente presenciais na 

sede da Fundação Cultural de Quixadá. 

 Para fins de inscrição, todos os proponentes deverão, obrigatoriamente, cadastrar-se no 

Mapeamento Cultural de Quixadá, disponível na Fundação Cultural de Quixadá até a data de 

encerramento das inscrições. 

 A apresentação da inscrição implica prévia e integral concordância do(a) candidato(a) com as 

disposições previstas neste Edital. 

 O proponente será o único responsável pela veracidade das informações e documentos 

encaminhados, isentando a FCQ de qualquer responsabilidade civil ou penal. 

 Eventuais irregularidades na documentação e informações enviadas no ato da inscrição, 

constatadas a qualquer tempo, implicará inabilitação ou desclassificação do proponente, sem 

prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis. 

  

9. DOS MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

 São vedações à participação neste Edital: 
 

 Para Pessoas Físicas 

 
a) Ser membro da Comissão de Avaliação e Seleção. Essa vedação se estende a cônjuge, 

ascendente, descendente, até o 2º grau, além de seus sócios comerciais; 

b) Ser servidor público municipal ativo ou terceirizado vinculado à Fundação Cultural de 

Quixadá e a seus equipamentos culturais. Essa vedação se estende a cônjuge ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

c) Não se adequar às condições de participação, conforme estabelecido no item 6 do edital e 

seus subitens; 

 

 Para Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos: 

a) Ter no seu quadro dirigente membro da Comissão de Avaliação e Seleção. Essa vedação 

se estende a cônjuge, ascendente, descendente, até o 3º grau, além de seus sócios 

comerciais; 

b) Não estar regularmente constituída ou irregular perante os órgãos oficiais; 

c) Estar omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

d) Ter como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública estadual, estendendo se a vedação a cônjuge ou 

companheiro, bem como a parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º 

grau; 
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e) Ter tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: 

I - For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 

imputados; 

II - For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

III - A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 

f) Ter sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:  

I - Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;  

II - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

III - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora, por prazo não superior a dois anos, prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 

13.019/2014; 

IV - 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 determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 

sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso II, prevista no inciso III do art. 73 da Lei Federal no 

13.019/2014; 

g) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

h) Tenha entre seus dirigentes pessoa: 

I - Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 

ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; 

II - Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

III - Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 

nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 
10. DO PROCESSO SELETIVO 

10.1.O processo seletivo se dará em 02 (duas) etapas, a saber: 

 
Habilitação da Inscrição: etapa de caráter eliminatório, realizada por uma Comissão de 

Habilitação, formada por servidores públicos efetivos nomeados por Portaria do Secretário 

Presidente da Fundação Cultural para verificação das condições de participação, das informações 

e documentação exigida no ato da inscrição, conforme estabelecido no Edital. 

Avaliação e Seleção da Proposta: etapa de caráter eliminatório e classificatório, em que é 

realizada a análise técnica dos projetos de candidatos habilitados na fase anterior, por uma 

Comissão de Avaliação e Seleção, formada por servidores públicos efetivos nomeados por 

Portaria do Secretário Presidente da Fundação Cultural. Esta fase consiste na avaliação da 

proposta apresentada no formulário de inscrição, da proposta de Plano de Trabalho (ANEXO II), 

dos currículos e demais materiais que compõem o portfólio, conforme critérios estabelecidos em 

cada linguagem. 
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11. DA HABILITAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 A FCQ publicará a lista preliminar das inscrições habilitadas e inabilitadas, com a relação 

nominal dos proponentes e o motivo da inabilitação. 

 A lista preliminar das propostas habilitadas e inabilitadas será divulgada na página oficial da 

Prefeitura Municipal de Quixadá, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a 

atualização dessas informações. 

 Após a publicação do resultado dessa fase, caberá pedido de recurso no prazo de até 05 (dias) 

dias corridos, a contar do dia seguinte à publicação do resultado. 

 O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado 

exclusivamente por e-mail (secejuv@quixada.ce.gov.br) em formulário específico (ANEXO IV), 

disponível no site quixada.ce.gov.br/, sendo vedada a inclusão de novos documentos. 

 

 O resultado do recurso e a lista final de propostas habilitadas e inabilitadas serão divulgados no 

site da Prefeitura Municipal de Quixadá, sendo de total responsabilidade do proponente 

acompanhar a atualização dessas informações. 

12. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
 

 A Comissão de Avaliação e Seleção será composta por por servidores públicos efetivos 

nomeados por Portaria do Secretário Presidente da Fundação Cultural de Quixadá. 

 Serão impedidas de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, 

tenha mantido relação jurídica com algum dos proponentes pessoas jurídicas sem fins lucrativos 

participantes deste Edital, conforme art. 27, §2º da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como pessoa 

cuja atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, nos termos da Lei 12.813 de 

16 de maio de 2013. 

 Na hipótese do item anterior, a pessoa impedida deverá ser imediatamente substituída, a fim de 

viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção. 

 A Comissão de Avaliação e Seleção analisará o mérito da proposta, com base na proposta de 

Plano de Trabalho (ANEXO II), currículo, portfólio e demais informações e documentos  

disponibilizados pelos proponentes no ato da inscrição. 

 A Comissão de Avaliação e Seleção é investida de autonomia quanto às suas avaliações e 

poderá recomendar redução ou eliminação de despesas apresentadas na proposta de Plano de 

Trabalho (ANEXO II), que sejam consideradas incompatíveis com os preços conhecidos no 

mercado local ou com a finalidade do projeto a ser realizado. 

Dos Critérios de Seleção e da Metodologia de Avaliação 

 A Comissão de Avaliação e Seleção analisará cada proposta com observância dos seguintes 

critérios: 
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 – Critérios de Mérito Cultural 

 

ITEM PONTUAÇÃO TOTAL 

a) Grau de relevância do projeto no estímulo à dinâmica 

da produção, difusão, memória, pesquisa, circulação e 

fruição artística por meio das atividades relacionadas 

com a categoria inscrita. 

 

 
0 a 12 

 

 
12 

b) Grau de contribuição relacionado ao desenvolvimento 

de técnicas e processos de criação artística e cultural no 

âmbito da linguagem. 

 
 

0 a 12 

 
 

12 

c) Clareza e consistência da proposta do projeto 

(pertinência, fundamentação, objetivos e público 

beneficiário), aderência às metas propostas pela FCQ. 

 

0 a 12 

 

12 

d) Grau de contribuição da proposta em relação à promoção 
de oportunidades campo da linguagem proposta. 

 

0 a 08 

 

08 

e) Contribuição e abrangência da proposta na 

perspectiva de impactar socialmente de forma proativa 

e positiva no público a ser envolvido 

 
0 a 08 

 
08 

 

f) Grau de contribuição da proposta na promoção da 

acessibilidade de conteúdos artísticos e culturais para 

compreensão por qualquer pessoa, independente de sua 

condição física, comunicacional e intelectual. 

 

0 a 08 

 

08 

 

Total de pontos 

 
60 

 
 
 – Critérios de Capacidade Técnica 

 Os Critérios de Capacidade Técnica estão descritos na tabela a seguir e somam 40 (quarenta) 

pontos. 

 

a) Capacidade técnica de 
execução da proposta, tendo como 
base a ficha técnica apresentada.  

 

0 a 10 

 

10 

b) Relevância, singularidade e 
autenticidade do trabalho artístico 
proposto. 

 

0 a 10 

 

10 

c) Exequibilidade da proposta com 
base na relação de equilíbrio entre 
as atividades, as despesas e os 
custos apresentados 

 

0 a 10 

 

10 

d) Qualidade artística da proposta 
apresentada 

0 a 10 10 

Total de pontos 40 
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 A pontuação máxima de cada proposta será de 100 (cem) pontos, considerando a soma dos 

critérios de Mérito Cultural e de Capacidade Técnica de cada categoria. 

 Serão desclassificados os projetos que não obtiverem o equivalente a 50% do total máximo de 

pontuação dos critérios de Mérito Cultural e Capacidade Técnica. 

 As propostas serão classificadas por ordem decrescente de pontuação, conforme a categoria 

para a qual solicitaram inscrição. 

12.1. Havendo empate de pontuação entre as propostas classificadas, a Comissão de Avaliação e 

Seleção promoverá o desempate com prioridade para o projeto que obtiver maior pontuação na 

soma do subitem “a” dos itens Mérito Cultural e Capacidade Técnica de cada categoria. Caso 

persista o empate, será considerada a soma do subitem “b” e sucessivamente o subitem “c”. 

 Do Resultado da Avaliação e Seleção das Propostas 

 A FCQ publicará o resultado preliminar com a relação das propostas classificadas e 

desclassificadas, por ordem decrescente de pontuação pela Comissão de Avaliação e Seleção. 

 O resultado preliminar da etapa de Avaliação e Seleção será divulgado no site na página oficial 

da Prefeitura Municipal de Quixadá, sendo de total responsabilidade do(a) candidato(a) 

acompanhar a atualização dessas informações. 

 Após a publicação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação e Seleção, caberá pedido de 

recurso no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do dia seguinte à publicação do 

resultado. 

 O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado 

exclusivamente para o e-mail e cada linguagem/prêmio de acordo com a lista abaixo, em 

formulário específico (ANEXO IV), disponível na sede da Fundação Cultural de Quixadá. 

 
 A Comissão de Avaliação e Seleção fará o julgamento dos pedidos de recurso e, em casos que 

considere procedentes, realizará a reavaliação da proposta. 

 O resultado do recurso e a lista de classificados na Etapa de Avaliação e Seleção será 

divulgado no site na página oficial da Prefeitura Municipal de Quixadá, sendo de total 

responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações. 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
13.1. A lista final dos classificados e classificáveis será homologada pelo Secretário Presidente da 

Fundação Cultural de Quixadá e enviada para publicação no Diário Oficial dos Municípios do  

Estado do Ceará, na página oficial do Tribunal de Contas dos Municípios. 
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13.2. Não caberá recurso do resultado final. 

 
14. DO CALENDÁRIO DAS FASES DE SELEÇÃO 

14.1 O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário (passível de alteração por parte da 

FCQ): 

Etapa Data Inicial Data Final 

1. Conhecimento público 02/03/2020 09/03/2020 

2. Inscrições 10/03/2019 16/03/2020 

3. Habilitação das Inscrições, análise e seleção da proposta 17/03/2020 20/03/2020 

4. Homologação do Resultado Final 27/03/2020 

5. Apresentação e análise 

Assinatura dos termos 

do Plano de Trabalho e  
até 31/03/2020 

 
15. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 
15.1 Após a homologação do resultado final, os selecionados serão convocados para 

apresentarem o Plano de Trabalho, conforme modelo disposto no anexo II deste Edital. 

 
 O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo: 

 
I – Descrição da realidade que será objeto do instrumento, devendo ser demonstrado o nexo entre 

essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

II – A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 

III – Forma de execução do objeto com a descrição das etapas com seus respectivos itens;  

IV – Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

V – A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, 

incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos necessários à 

execução do objeto; 

VI – Cronograma de desembolso; 

VII – Valor total do Plano de Trabalho;  

VIII – Valor da contrapartida; 

IX – Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas 

programadas. 

 
 A estimativa de despesas de que trata o inciso V acima deverá ser realizada mediante cotação 

prévia de preços no mercado, compreendendo levantamento de, no mínimo, três propostas 

comerciais junto a fornecedores, com vistas à obtenção de preço mais vantajoso. 
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 A cotação de preços prevista no parágrafo anterior deverá ser comprovada mediante 

apresentação de documento emitido pelo fornecedor contendo, no mínimo a especificação do bem 

ou serviço a ser fornecido, a quantidade, o preço unitário de cada item e o valor total da proposta, 

em moeda corrente nacional. 

 
 O documento do fornecedor de que trata o parágrafo anterior deverá ser assinado pelo 

responsável ou representante legal do fornecedor, se apresentado em meio físico, ficando 

dispensada a assinatura, caso apresentado por meio eletrônico. 

 
Quando o proponente não obtiver o número mínimo de propostas de fornecedores ou se tratar de 

despesa não passível de realização de cotação, a estimativa de despesas de que trata o inciso V 

do Edital, poderá ser comprovada pela apresentação de elementos indicativos da mensuração da 

compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras 

parcerias da mesma natureza, tais como tabelas de preços de associações profissionais, 

publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 

16. DO REPASSE DOS RECURSOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES 

SELECIONADOS 

 O recurso para a execução do projeto selecionado nas áreas de Artes Visuais, Dança, Música, 

Teatro e Grupos de Cultura Popular será repassado em 2 (duas) parcelas, por meio de Termo de 

Cooperação Financeira (Pessoa Física) ou Termo de Fomento (Pessoa Jurídica sem fins 

lucrativos), a ser firmado entre a FCQ e os proponentes selecionados neste Edital. 

O valor recebido pelos proponentes selecionados em repasse da FCQ deverá cobrir, 

obrigatoriamente, os custos da programação proposta, como cachês artísticos, curadoria, 

produção, assessoria de comunicação, técnicos e demais serviços especializados, locação de 

equipamentos de som e iluminação, produção de material de divulgação impresso e digital, dentre 

outros itens necessários à execução das atividades previstas no Plano de Trabalho (ANEXO II), de 

acordo com a categoria indicada. 

 Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta específica 

isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. 

16.2.4. Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto da parceria 

mediante alteração do Plano de Trabalho previamente autorizada pela FCQ. 

 As despesas relacionadas ao termo de cooperação financeira serão executadas de acordo com 

o estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, sendo vedado, o pagamento de despesas com: 

I – Taxa de administração, de gerência ou similar, salvo situações específicas previstas em 

Regulamento; 

II – Remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado público ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,  

ressalvadas as hipóteses previstas em  lei  específica  e  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias, 

por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de remuneração 

adicional; 
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III – Multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos prazos, 

exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente 

pelo órgão ou entidade concedente; 

IV – Clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores 

sejam agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da 

Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, 

bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do gestor do órgão 

responsável para celebração do convênio ou instrumento congênere; 

V – Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, relacionadas 

com o objeto do convênio ou instrumento congênere, das quais não constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores do concedente, do 

convenente e do interveniente; 

VI – Bens e serviços fornecidos pelo convenente, interveniente, seus dirigentes ou responsáveis, 

bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 Além do disposto acima, é vedado o pagamento, a qualquer título, a pessoas naturais 

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, 

de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 A utilização dos recursos aplicados obedecerá ao Plano de Trabalho (ANEXO II) de cada 

proposta, condicionada à aprovação da prestação de contas, mediante apresentação dos 

respectivos documentos comprobatórios das despesas. 

 Os proponentes que, após a assinatura do Termo de Cooperação Financeira, caírem em 

situação de pendência, inadimplência ou falta de prestação de contas em contratos e/ou 

convênios celebrados junto à Prefeitura de Quixadá, ao Governo do Estado do Ceará, aos órgãos 

da Fazenda da União, da Fazenda do Estado, ou perante qualquer órgão público, não poderão 

receber recursos deste Edital. 

 Proponentes que se encontrarem na condição prevista no item 16.2.7 deverão se regularizar 

dentro do prazo da vigência do Plano de Trabalho aprovado. 

 É vedada a sub-rogação, no todo ou em parte, sem a anuência formal desta Secretaria, das 
obrigações assumidas em decorrência deste Edital. 

 

 DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS JURÍDICAS SEM FINS LUCRATIVOS 

 Conforme o art. 48 da Lei nº 13.019/2014, as parcelas dos recursos transferidos no âmbito da 

parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, 

exceto nos casos a seguir, quando ficarão retidas até o saneamento: 

 
I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
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II - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 

organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 

ou de fomento; 

III - Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo. 

 O valor recebido pelos proponentes selecionados em repasse da Secult deverá cobrir, 

obrigatoriamente, os custos da programação proposta, como cachês artísticos, curadoria, 

produção, assessoria de comunicação, técnicos e demais serviços especializados, locação de 

equipamentos de som e iluminação, produção de material de divulgação impresso e digital, dentre 

outros itens necessários à execução das atividades previstas no Plano de Trabalho (ANEXO II), de 

acordo com a categoria indicada. 

 Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta específica 

isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. 

 Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto da parceria 

mediante alteração do Plano de Trabalho previamente autorizada pela FCQ. 

 As despesas relacionadas ao termo de fomento serão executadas de acordo com o 

estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, sendo vedado, conforme o estabelecido pelo art. 45 

da Lei Federal nº 13.019/2014: 

I - Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

II - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, 

salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

 A utilização dos recursos aplicados obedecerá ao Plano de Trabalho (ANEXO II) de cada 

proposta, condicionada à aprovação da prestação de contas, mediante apresentação dos 

respectivos documentos comprobatórios das despesas. 

 A FCQ não se responsabilizará pelos atos, contratos ou compromissos assumidos de 

natureza comercial, financeira, trabalhista ou outros realizados pelas instituições selecionadas para 

fins de execução das atividades previstas no Plano de Trabalho (ANEXO II). 

 Os proponentes que, após a assinatura do Termo de Fomento caírem em situação de 

pendência, inadimplência ou falta de prestação de contas em contratos e/ou convênios celebrados 

junto à Prefeitura de Quixadá, ao Governo do Estado do Ceará, aos órgãos da Fazenda da União, 

da Fazenda do Estado, ou perante qualquer órgão público, não poderão receber recursos deste 

Edital. 

 Proponentes que se encontrarem na condição prevista no item 16.3.8 deverão se regularizar 

dentro do prazo da vigência do Plano de Trabalho aprovado. 

 É vedada a sub-rogação, no todo ou em parte, sem a anuência formal desta Secretaria, das 

obrigações assumidas em decorrência deste Edital. 
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 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

  

 PARA PESSOAS FÍSICAS 
 
 Os proponentes selecionados neste Edital ficarão obrigados a demonstrar a boa e regular 

aplicação dos valores recebidos, mediante detalhada prestação de contas e comprovação da 

execução do objeto, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do fim da vigência do 

instrumento jurídico, mediante apresentação de: 

 

a) Termo de Encerramento de Execução do Objeto (modelo disponível em Relatório de 

Execução do Objeto); 

b) Extrato de movimentação bancária da conta específica do instrumento; 

c) Comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver. 

 
 Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas 

aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos pelo proponente no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após o término da vigência ou rescisão. 

 O descumprimento da obrigação de prestar contas no prazo legal ou a avaliação das contas 

como irregulares ensejará inadimplência. 

17.1.3.1. O não atendimento não justificado à FCQ para regularização poderá ensejar instauração 

de Tomada de Contas Especial e aplicação das penalidades legais cabíveis. 

 PARA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 

 
 Em atenção ao disposto na Lei Federal 13.019/2014, o parceiro deverá realizar a prestação de 

contas observando as regras previstas nas normas citadas, além de prazos e normas de 

elaboração constantes no Edital e no Plano de Trabalho. 

 A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 

elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto 

foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 

comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a 

prestação de contas. 

I - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 

suficiente; 

II - Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade 

entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas 

pertinentes; 

III - A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados 

alcançados; 

 

 

 

 

https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/RELAT%C3%93RIO-DE-EXECU%C3%87%C3%83O-DO-OBJETO_VF-1.doc
https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/RELAT%C3%93RIO-DE-EXECU%C3%87%C3%83O-DO-OBJETO_VF-1.doc
https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/RELAT%C3%93RIO-DE-EXECU%C3%87%C3%83O-DO-OBJETO_VF-1.doc
https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/RELAT%C3%93RIO-DE-EXECU%C3%87%C3%83O-DO-OBJETO_VF-1.doc
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IV - A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de 

recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos 

conforme previsto no plano de trabalho e no Termo de Fomento. 

 A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise 

dos documentos previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios: 

I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela pessoa jurídica, contendo as atividades ou 

projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 

resultados alcançados; 

II - Relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e 

receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 

descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. 

 A pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos prestará contas da boa e regular 

aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da 

parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano. 

 

 DAS SANÇÕES  

 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com a legislação aplicável 

ou com os termos deste Edital, poderão ser aplicadas, garantida a prévia defesa e sem prejuízo 

das sanções legais nas esferas civil e criminal, as seguintes  sanções: 

 
I – Advertência; 
II – Suspensão   temporária   da   participação    em    chamamento    público    e    impedimento 

de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

III – Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou parceria com órgãos e 

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a administração pelos 

prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste 

item. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Orienta-se que todos os projetos culturais observem em suas propostas à equidade de gênero, 

visando o enfrentamento de estereótipos no exercício da cultura, atentando para as dimensões de 

identidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, local de moradia, trabalho, classe social, 

deficiência e geracional das mulheres. 

 Somente os projetos selecionados terão necessidade de comprovar todas as informações 

prestadas no ato de inscrição, de forma física, através de abertura de processo junto ao protocolo 

da FCQ, contendo envelope lacrado e encaminhado para o protocolo da FCQ. 
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 Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e licenciamento de tecnologias produzidos no 

âmbito dos projetos apoiados serão de responsabilidade dos autores envolvidos. 

 A FCQ e a Comissão de Avaliação e Seleção ficam isentas de responsabilidades sobre fatos 

decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens e/ou obras de terceiros, 

respondendo por isso, exclusivamente, o proponente do projeto, nos termos da legislação 

específica. 

 Os proponentes selecionados deverão divulgar o apoio da Prefeitura Municipal de Quixadá por 

intermédio da Fundação Cultural de Quixadá, fazendo constar a Logomarca Oficial em quaisquer 

projetos gráficos associados ao produto final e sua divulgação (cartazes, folders, panfletos, peças 

de vídeo, publicações e outros), de acordo com o padrão de identidade visual fornecido pela 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Quixadá. Todas as ações e peças de comunicação 

referentes às atividades previstas neste Edital deverão ser previamente aprovadas pela 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Quixadá. 

 O referido apoio deve também ser verbalmente citado em todas as ocasiões de apresentação e 

divulgação do projeto e em todas as entrevistas à imprensa. 

 Fica facultado à FCQ realizar ações públicas gratuitas de divulgação e acesso aos resultados 

obtidos pelas propostas contempladas, como: publicação (impressa ou eletrônica), mostra, 

exposição, feira, seminário ou festival, com livre uso de imagens, textos e produtos produzidos 

durante a realização das propostas premiadas no presente Edital, sendo vedado o pagamento de 

cachês ou qualquer outra modalidade de pagamento para os seus proponentes e/ou participantes. 

 Produtos e obras, bem como a documentação dos processos das ações financiadas por este 

Edital, devem ser disponibilizados sob uma licença que torne possível a livre cópia, exibição, 

execução, distribuição e criação de obras derivadas, sem prever pagamento ou autorização 

prévia, preservando se sempre os créditos de autoria, tendo como exemplo a Licença Creative 

Commons bysa (Atribuição Compartilhamento pela Mesma licença 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/), e a Licença da Arte Livre 1.3 

(http://artlibre.org/licence/lal/pt/). 

 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Avaliação e Seleção, em 

primeira instância ou, em caso de impasse, pelo Secretário Presidente da Cultural de Quixadá. 

 
Quixadá - CE, 02 de março de 2020. 

 
 

 
José Audenio Moraes da Silva 

Secretário Presidente da Fundação Cultural de Quixadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/
http://artlibre.org/licence/lal/pt/
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ANEXO I 

I EDITAL QUIXADÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES - (INSERIR LINGUAGEM) 

OFÍCIO PARA ABERTURA DE PROCESSO* 

*  

 

Ilmo Sr. 

José Audênio Moraes da Silva 

Presidente da Fundação Cultural de Quixadá 

Nesta 

 

           

Prezado Secretário, 

 

 Cumprimento-o cordialmente e, na oportunidade encaminho documentação original 

comprobatória devidamente assinada, de acordo com a inscrição, em atendimento ao item 19.2 do I 

Edital Quixadá de Incentivo às Artes - (inserir linguagem), cujo resultado foi divulgado por esta 

Secretaria em (data de divulgação do resultado). 

 

 No ensejo, renovo votos de estima e elevada consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 

Data: _____ de __________________de 2020 

 

___________________________________________________________ 

PROPONENTE 
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ANEXO II 
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1 – DADOS CADASTRAIS 

 
 

CNPJ 
 

ENDEREÇO 
 
 

ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-MAIL) 
 

CIDADE 
 
 

UF 
 
 

CEP 
 
 

DDD /FONE 
 
 

CONTA CORRENTE 
 
 

BANCO 
 
 

AGÊNCIA 
 
 

PRAÇA DE PAGAMENTO 
 
 

NOME DO RESPONSÁVEL 
 
 

CPF 
 
 

CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR 

 

 

CARGO 

 

PROFISSÃO 

 

ENDEREÇO 

 

 

CEP 

 

 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 - TÍTULO DO PROJETO: 

 

2.2 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
 
 

INÍCIO TÉRMINO 

  

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 
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4. – OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 - GERAL 

 

- ESPECÍFICOS 
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5. - METODOLOGIA: 

 

6. – METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

 – METAS: 

  

 – RESULTADOS ESPERADOS: 

 

7. – CAPACITADE TÉCNICA: 

 

8. –MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

  

 – INDICADORES DE RESULTADOS: 

 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
9. – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

  

 – ESPECIFICAÇÃO: 

  

 – VALOR DAS DESPESAS: 
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9.4 – TOTAL GERAL: 

 

 
9.5 – REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO: 

 

 
 

 

Local e Data 

 

 
 

 

Responsável 

 

10 – PARECER TÉCNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 
 

Responsável 

11 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

Aprovado 

 

 
 

  

Quixadá-CE ____/_____/2020 
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ANEXO III 
 

XII EDITAL QUIXADÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E DE CONTRAPARTIDA 

 

Preencher de acordo com o Perfil do Proponente 

PESSOA FÍSICA 
 

 
Eu, ............................................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº .........................., órgão expedidor ..................., expedida em ....../....../.....; 

portador(a) do CPF nº...............................................................; residente e domiciliado(a) 

à......................................................................................... nº ........ complemento 

........................................, na cidade de ..........................., estado do Ceará, CEP 

.........................................................., telefones (8__) 

................................./…………………..……… e-mail 

................................................................................................, declaro que estou ciente e de 

acordo com os termos do I EDITAL QUIXADÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES  – 

(LINGUAGEM),  que implemento as condições de participação e que a não apresentação 

de qualquer documento e/ou informação no prazo determinado implicará a inabilitação da 

inscrição ou desclassificação do Projeto, conforme estabelecido no Edital.  

 

DECLARO AINDA que assumo o compromisso do cumprimento da Contrapartida 

proposto no referido Projeto, conforme os termos do EDITAL. 

 

___________________, ______ de __________________ de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Proponente Pessoa Física 
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PESSOA JURÍDICA 
Eu, ............................................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº .........................., órgão expedidor ..................., expedida em ....../....../.....; 

portador(a) do CPF nº...............................................................; residente e domiciliado(a) 

à......................................................................................... nº ........ complemento 

........................................, na cidade de ..........................., Estado do Ceará, CEP 

.........................................................., telefones (8__) ....................................../…………… 

……..……… e-mail ......................................................................, DECLARO, para os 

devidos fins, que sou o(a) dirigente da instituição 

……………………….........................................................................., CNPJ 

..........................................; com sede social na 

........................................................................., nº ......., na cidade de 

....................................., Estado do Ceará, CEP .............................., telefone (8__) 

.................................................; e-mail: ............................................., exercendo o cargo de 

................................................, com mandato de ............ anos,  conforme disposto no artigo 

......... do ........................ Social, vencendo em ...../....../……..... podendo, portanto, 

representá-la; que estou de ciente e de acordo com os termos do I EDITAL QUIXADÁ DE 

INCENTIVO ÀS ARTES  – (LINGUAGEM), que  implemento as condições de participação 

e que a não apresentação de qualquer documento e/ou informação no prazo determinado 

implicará a inabilitação da inscrição ou desclassificação do Projeto, conforme estabelecido 

no Edital.  

 

DECLARO AINDA que assumo o compromisso do cumprimento da Contrapartida 

proposto no referido Projeto, conforme os termos do EDITAL. 

 

___________________, ______de __________________de 2020. 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal do Proponente Pessoa Jurídica 
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ANEXO IV 
I EDITAL QUIXADÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES 

 FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

Esse documento não faz parte dos documentos de inscrição e só poderá ser utilizado após 

publicação dos resultados, e somente em casos em que o candidato considere a necessidade de 

pedido à Comissão quanto à revisão de sua situação nas etapas de Habilitação da Inscrição, 

Avaliação e Seleção da Proposta. 

  
ETAPA DO RECURSO:  

 
  (     )  HABILITAÇÃO DOCUMENTAL  (     )AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

Número de Inscrição: on- 

Nome do proponente: 

Nome do projeto: 

Telefone de contato: 

E-mail: 

 
Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____ de __________________de 2020. 

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do Coordenador do Projeto (Pessoa Física ou Jurídica) 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE TERMO DE FOMENTO 

 

TERMO DE FOMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E A >>>> 
 

 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, por intermédio da Fundação Cultural, inscrita no CNPJ sob nº 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com sede na Rua José Jucá, Nº 343 – Centro – Quixadá – CE,  doravante 

denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Secretário Municipal, 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> e a>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, inscrita no 

CNPJ sob nº >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com sede no >>>>>>>>>>>>>, >>, >>>>>>>, doravante denominado 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, 

>>>>>>>>>, CPF >>>>>>>>>>>>>>>>, RG >>>>>>>>>>>, resolvem celebrar o presente termo de fomento, 

regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o 

presente processo administrativo e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente termo de fomento, decorrente de chamamento público, nos termos do art. 31, I da Lei 13.019/2014, 

tem por objeto ____________________________________________, conforme detalhado no Plano de Trabalho. 

1.2. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

1.3. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente: 

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades 

exclusivas do Estado; 

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1 - São obrigações dos Partícipes: 

 

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

a) fornecer informações específicas sobre a prestação de contas à organização da sociedade civil por ocasião da 

celebração da parceria, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação à referida 

organização eventuais alterações; 

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e 

avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas devida pela organização da sociedade civil; 

c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de 

trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos 

pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definida 

d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que 

guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento; 

e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o 

administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do 

gestor, com as respectivas responsabilidades; 

g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos; 

h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, 

até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria; 

j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na 

execução do objeto da parceria. 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ  

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

a) manter escrituração contábil regular; 

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento; 

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 

todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo 

único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014; 

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 

13.019/2014; 

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle 

interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos 

instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do 

objeto; 

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 

que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou 

subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste 

termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de fomento, 

recursos no valor de R$             (                               ), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária 

conforme discriminação abaixo: 

 

Orgão: 15 Fundação Cultural de Quixadá 

Unidade Orçamentária: 01 Fundação Cultural de Quixadá 

Dotação orçamentária:13.392.0104.2.078 

Projeto/Atividade:  

Classificação Econômica: 3.3.00.00.00  

Subelemento: 3.3.50.43.19 Instituições de caráter de interesse público 

Fonte de Recurso: 10001000000 Recurso Ordinário 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária 

específica vinculada a este instrumento. 

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de 

poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de 

aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, 

quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. 

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento 

ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos 

transferidos. 

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes 

casos: 

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da 

sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de Fomento; 

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 

apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 

administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 

5.1 - O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas 

pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para: 

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;  

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

V - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 

VI - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1 - O presente Termo de Fomento vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na 

imprensa oficial até >>/>>/2020, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu 

objeto. 

6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente 

justificada e formulada, no mínimo, 15 (quinze) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais 

exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de 

Fomento. 

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de fomento, independentemente de proposta da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso 

verificado. 

6.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, 

a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, 

sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros 

retroativos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá 

conter: 

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão 

da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na 

prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 

termo de fomento; 

V- análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública 

poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e 

independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades 

pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a 

modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de 

paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas 

responsabilidades. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que 

permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, 

com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 

esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e 

documentos: 

I - extrato da conta bancária específica; 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da 

sociedade civil e número do instrumento da parceria; 

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;  

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;  

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e 

VI -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

§1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. 

§2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de 

até noventa dias a partir do término da vigência da parceria. 

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 

previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios: 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou 

projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados; 

II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 

realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados 

estabelecidos no plano de trabalho. 

8.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados 

internamente, quando houver: 

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação 

designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 

termo de colaboração ou de fomento. 

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 

2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto: 

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;  

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

 8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos 

previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. 

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da 

sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por 

igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de 

contas e comprovação de resultados. 

§2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos 

da legislação vigente. 

8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta 

dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável 

justificadamente por igual período. 

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, 

punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo 

da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período 

entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração 

pública.  

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos 

no plano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que 

não resulte em dano ao erário; 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em 

relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e 

jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a 

decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja 

promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 

trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, 

cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou 

fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. 

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização 

da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

 

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a 

solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data de término de sua 

vigência. 

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto. 

9.3 - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do 

ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria do Município, órgão ao qual deverão os autos ser 

encaminhados em prazo hábil para análise e parecer. 

9.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que 

tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos 

remanescentes do saldo do Termo de Fomento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

 

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 

2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 

da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois 

anos; 

III - 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 determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 

penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES 

 

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com 

recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 

11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente 

adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de 

Fomento. 

11.3- Os bens remanescentes serão de propriedade da Administração Pública. 

11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, 

ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização 

donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto 

pactuado, 

11.5 - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados 

para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de 

reversão em favor da Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

 

12.1 - O presente termo de fomento poderá ser: 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as 

vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 

dias de antecedência para a publicidade dessa intenção; 

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes 

hipóteses: 

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

 

13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da 

execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no site oficial 

da prefeitura municipal, a qual deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 20 

(vinte) dias a contar da respectiva assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  

 

14.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

I - as comunicações relativas a este termo de fomento serão remetidas por correspondência ou e-mail e serão 

consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail, não poderão se constituir em peças de 

processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e 

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que 

possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios 

circunstanciados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser 

resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo de Quixadá, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados 

que sejam. 

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento 

dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

 

 

Quixadá-CE, >> de >>>>>>> de 2020. 

 

 

 

______________________________________________ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Secretário Municipal da Fundação Cultural 

 

 

______________________________________________ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Presidente 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1.NOME:___________________________________________CPF:_________________________ 

 

2.NOME:___________________________________________CPF:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
 

 

 

 

 

ANEXO VI 
I EDITAL QUIXADÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES 

CARTA COLETIVA DE ANUÊNCIA  
 

Nós, membros do grupo/coletivo ____________________________________________ declaramos 
anuência à inscrição ora apresentada para participação no I Edital de Incentivo às Artes - ( 
__linguagem___) . Para tanto, indicamos o(a) Sr(a) , RG: , CPF: , como nosso(a) representante e 
responsável pela apresentação de projeto para fins de prova junto à FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
QUIXADÁ. O grupo/coletivo está ciente de que o(a) representante acima indicado(a) será o(a) 
responsável pelo projeto e pelo recebimento do recurso a ser pago pelo referido edital no caso do 
projeto ser contemplado. O coletivo/grupo é composto pelos membros abaixo listados:  

 
Quixadá(CE) , ______de __________________de 20____. 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: Resta obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas 
abaixo. O campo de assinatura é obrigatório, em havendo dúvidas ou impugnação em relação à 
assinatura, poderá ser solicitado ao proponente à apresentação de cópia do documento de 
identidade do membro do grupo. O proponente/responsável pela candidatura não deverá apresentar 
seu nome como membro do grupo neste documento.  

 
OBS: NÃO SERÁ PERMITIDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A POSTERIORI. E HAVENDO 
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE O PROJETO SERÁ DESCLASSIFICADO. 

 
MEMBRO 1  
NOME: _ ___________________________________ RG: ___________________________ CPF : 
ENDEREÇO:_______________________________________________________________ 
TELEFONE PARA CONTATO: ( ) _______________________________________________ 
ASSINATURA:______________________________________________________________  
 
MEMBRO 2 
NOME: _ ___________________________________ RG: ___________________________ CPF : 
ENDEREÇO:_______________________________________________________________ 
TELEFONE PARA CONTATO: ( ) _______________________________________________ 
ASSINATURA:______________________________________________________________  
 
MEMBRO 3  
NOME: _ ___________________________________ RG: ___________________________ CPF : 
ENDEREÇO:_______________________________________________________________ 
TELEFONE PARA CONTATO: ( ) _______________________________________________ 
ASSINATURA:______________________________________________________________  

 
LISTAR OUTROS MEMBROS SE FOR O CASO 

 


