(TIMBRE DA EMPRESA)


ANEXO II
FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DE APOIO PARA A 7ª BIENAL RUBEM BRAGA

Nome da Empresa:
Ramo de Atividade:
CNPJ:
Endereço Matriz:
Telefones para contato:
E-mail para contato:
Pessoa responsável pelo contato com a equipe da SEMCULT:

Declaro que apresento, em nome da empresa acima identificada, a proposta abaixo relacionada ao apoio do evento 7ª Bienal Rubem Braga, seguindo as orientações e normativas presentes no instrumento do Edital de Chamamento nº 005/2018, identificada/marcada na coluna ESCOLHA.

Nº
ITEM
LOTE
QUANTIDADE/UNIDADE
VALOR R$
01
Contratação de artista/palestrantes/escritor com produção literária em livros editados, principalmente direcionado para o público infanto juvenil, de renome nacional, com abordagem de temas sociais e de inter-relacionamentos, com influência em mídias digitais e reconhecido pela crítica nacional
01
01
Até 8.000
02
Passagens aéreas e terrestres e hospedagem.
02
Contratação destes serviços até o limite proposto.
Até 18.000
03
Contratação de artista/palestrantes/escritor com produção literária em livros editados, principalmente direcionado para o público jovem/adulto, de renome nacional, com abordagem de temas da literatura fantástica, abordando vivências da modernidade virtual, e reconhecido pela crítica nacional
03
04
Até 5.000
04
Contratação de artista/palestrantes –  que tenha vínculo com algum dos homenageados ( C. Portinari, Vinícius de Moraes e Sérgio Buarque de Holanda), com notoriedade na área artístico/cultural e conhecimento da vida e obra de um dos homenageados
04
01
Até 3.000
05
Aquisição de materiais para oficinas
05
Conforme anexo III
Até 1.000


Marque o lote que deseja apoiar:
Lote Nº 01 (  )
Lote Nº 02 (  )
Lote Nº 03 (  )
Lote Nº 04 (  )
Lote Nº 05 (  )
VALOR DA PROPOSTA: R$____________________

Declaro ainda estar ciente das obrigações assumidas nos termos do edital de chamamento supra citado, principalmente no que se refere ao APOIO envolver a prestação de serviço com mão de obra ficando esta empresa como a única e exclusiva responsável pelas obrigações cíveis, trabalhistas, criminais e quaisquer outras surgidas em razão da sua participação no evento, correspondente ao item que está sendo apoiado.

Declaro que será solicitado ao prestador de serviços por meio de DECLARAÇÃO DE NÃO CRIAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO que seu este apoio é pontual e estritamente relacionado ao objeto cuja seleção é executada pela Comissão Executiva da 7ª Bienal Rubem Braga 2018 nomeada por Portaria nº 981/2017, publicada em Diário Oficial nº 5482 de 19 de dezembro de 2017.






____________________
Nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)




