
 

INSCRIÇÃO EDITAL ARTE TODO DIA ANO II 

PESSOA JURIDICA 

 

 Selecione a área artístico-cultural: (Selecione a área artístico-

cultural da proposta); 

 Selecione a qualificação do proponente: (Pessoa Jurídica); 

 Identidade artística:(Informe o nome como é conhecido: Nome 

artístico, grupo , coletivo, etc.). 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PJ) 

 *Razão social: 

 *CNPJ 

 *Nome fantasia: 

 *Data de registro: 

 *Endereço: 

 *Bairro: 

 *Município: 

 *UF: 

 *CEP: 

 *Telefone(s) da instituição: 

 Site da instituição: 

 *Email da instituição: 

 

 Currículo resumido da Instituição 

 Informações para o Credenciamento: (descreva os principais serviços 

culturais em que a instituição tem experiência; que grupos ou artistas 

representa, caso se aplique; em que linguagens artísticas, gêneros ou 

segmentos culturais atua). 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL (PJ) 

 *Nome do representante legal: 



 

 *CPF: (Informe o CPF do representante legal). 

 *Carteira identidade: (Informe o RG do representante legal). 

 *Data de emissão: (Informe a data de emissão do RG do representante 

legal). 

 *Órgão expedidor: (Informe o órgão expedidor do RG do representante 

legal). 

 *Data de nascimento: (Informe a data de nascimento do representante 

legal). 

 *Telefone(s): (Informe o(s) telefone(s) de contato do representante 

legal). 

 *Endereço eletrônico: (Informe o e-mail do representante legal). 

 *Cargo ou Função: (Informe o cargo ou função do representante legal). 

 *Profissão: (Informe a profissão do representante legal). 

 *Endereço residencial: (Informe o endereço residencial do 

representante legal. (logradouro, número, complemento)). 

 *Bairro: 

 *Município: 

 *UF: 

 *CEP: 

CONTATO PARA ESCLARECIMENTOS 

 Nome completo: 

 Função no projeto: 

 CPF: 

 Telefone(s): 

 e-mail: 



 

DETALHES DA PROPOSTA 

 

 Título da proposta: 

 Selecione a faixa de inscrição: 

 Faixa 1 - Propostas de R$ 15.000,00 

 Faixa 2 - Propostas de R$ 25.000,00 

 

 Informe a data de inicio da proposta: 

 Informe a data de término da proposta: 

 Resumo da proposta: (O QUÊ - Descreva o que deseja realizar de 

forma clara e sucinta em no máximo 5 linhas). 

 Descrição da proposta: (O QUÊ - Descreva o que deseja realizar, 

detalhando as ações da proposta). 

 Objetivos do da proposta: (PARA QUÊ - Descreva o que pretende 

alcançar com a realização da proposta). 

 Justificativa da proposta: (POR QUE - Descreva as circunstâncias e 

méritos que levam à realização da proposta, explicitando os motivos que 

favorecem a sua execução, o diferenciam e justificam o aporte de 

recursos públicos). 

 Plano de divulgação, acesso e de distribuição: (Descreva as 

estratégias de divulgação, de acesso da população e distribuição do 

produto cultural resultante da proposta). 

 

ROTEIRO DE EXECUÇÃO 

 

Descrever os passos a serem seguidos, com o maior detalhamento 

possível, permitindo a clara compreensão de como será realizada a 



 

proposta; Identificar os profissionais, serviços e materiais 

necessários para cada etapa constantes do orçamento. 

 Pré-produção: (Descreva as etapas de pré-produção indicando as 

datas de início e fim). 

 Produção: (Descreva as etapas de produção indicando as datas de 

início e fim). 

 Pós-produção: (Descreva as etapas de pós-produção indicando as 

datas de início e fim). 

FICHA TÉCNICA 

 

 Relacione os profissionais responsáveis pela identidade e 

execução da proposta: 

Informar CPF e sua função, de acordo com o orçamento. 

 

INFORMAÇÕES / OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Inserir informações que considera necessárias para a avaliação da 

proposta e que não se enquadram nos demais campos do 

formulário. 

 

ANEXOS 

 

 Anexe os documentos a seguir: 

  

a) Planilha orçamentária disponível nos sites: 

www.arteemtodaparte.salvador.ba.gov.br  

www.cultura.salvador.ba.gov.br  

b) Ate 05 (cinco) documentos, adicionais aos obrigatórios 

relacionados acima, nos formatos JPG, PNG, XLS, XLSX, PDF, MP3, 



 

AVI, MPG, WMV, no limite de 3Mb cada arquivo, que possam 

contribuir para a avaliação da proposta e do proponente. 

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 Marcar as declarações obrigatórias, sob penalidades da lei. 

 


