ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO: DE INSCRIÇÃO – Edital nº 009/2020
(AQUISIÇÃO DE BENS E SERV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL Nº 004/2021
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS
IÇOS CULTURAIS)
01 – Identificação (nome completo do artista ou da entidade proponente)
__________________________________
02 – CNPJ
(Se for pessoa física, digite o 000)
__________________________________
03 – Nome completo da pessoa responsável pela proposta
__________________________________
04 – Nº do CPF
__________________________________
05 – Endereço Completo
___________________________________________________________________________________
06 – Comprovante de Residência ou da entidade
(anexar cópia legível)
___________________________________________________________________________________
07 – Telefone/email e outros tipos existentes de contato
___________________________________________________________________________________
08 – Marque o tipo de bem cultural ou serviço oferecido
( )Livro(s)
( )Folheto(s)
( )Disco(s) (CD, Vinil, etc.)
( )Pintura (tela(s), quadro(s), etc.)
( )Esculturas
( )Peças artesanais
( )Biblioteca particular
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( )Coleção ou acervo
( )Outro(s) ________________________
09 – Descreva brevemente o seu ramo de atuação artística
(Exemplo 1: Sou artista da área de artesanato, com atuação desde “xx”, etc...)
(Exemplo 2: Não sou artista, mas ofereço o acervo “xx” sob minha responsabilidade, etc...)
___________________________________________________________________________________
10 – Descreva claramente o que você está oferecendo
(Exemplo: Estou oferecendo uma tela de minha autoria, intitulada “xx”, em acrílico,
medindo “xx”...)
___________________________________________________________________________________
11- Informação sobre propriedade
(Aqui informar se é obra de sua autoria ou se é um bem/acervo de terceiro(s) sobre sua
propriedade atual)
(Obs.: Se for serviço oferecido, responda apenas “Serviço”)
__________________________________________________________________________________
12 – Quantidade oferecida
(Informar a quantidade de obras/bens, peças, unidades de acervo, ingressos, carga horária
em caso de serviço, outros)
(Obs.: Se for serviço oferecido, responda apenas “Serviço”)
__________________________________________________________________________________
13 – Descreva o estado de conservação dos bens oferecidos
(Obs.: Se for serviço oferecido, responda apenas “Serviço”)
__________________________________________________________________________________
14 –Arquivo(s) dos bens oferecidos
(Anexar uma ou mais imagens do produto que você está oferecendo)
(Obs.: Se for serviço oferecido, pode indicar links ou vídeos/imagens de experiências
anteriores)
__________________________________________________________________________________
15 – Valor da proposta
(Informe o valor que deseja receber pelo conjunto de bens ou serviço oferecidos)
__________________________________________________________________________________
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16 – Termo de Concordância de Valor e Quantidade
DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL
“AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS”, PROMOVIDO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AROEIRAS ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E
CULTURA QUE O VALOR PROPOSTO NA MINHA INSCRIÇÃO PODERÁ SER ADEQUADO
CONFORME A DEMANDA DE INSCRITOS, ASSIM COMO A QUANTIDADE AMPLIADA OU
REDUZIDA EM RELAÇÃO AOS BENS QUE ESTOU OFERECENDO, E QUE TAMBÉM
PODEREI APRESENTAR DESISTÊNCIA CASO NÃO CONCORDE COM A PROPOSTA DA
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA DE AROEIRAS.
( )Concordo nestes termos
( ) Não concordo
18 –Já possui seu Cadastro de Artista na Secretaria de Esporte, turismo e cultura de
Aroeiras?
( )Sim
( )Não
(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o cadastro na Prefeitura Municipal de Aroeiras)

