
ANEXO I

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO

Nome da Empresa 

Ramo de Atividade_CNPJ 

Endereço Matriz 

Telefones para contato 

E mail para contato ‐

Pessoa responsável pelo contato com a equipe: 

Declaro que apresento, em nome da empresa acima identificada, a proposta abaixo

relacionada ao apoio à promoção de 5 transmições da Copa do Mundo de 2022 e

Cantata de Natal de Cachoeiro de Itapemirim”, seguindo as orientações e normativas

presentes no instrumento do Edital de Chamamento nº 021/2022. 

Proposta: 

Nº  Item Lotes quantitativo Contrapartida  válida  pelo  período

de  24  novembro  de  2022   a  07

janeiro de 2023

01 001 Apresentações Musicais

*  1  Contratação  de  empresa  especializada  na

promoção de eventos para a realização da Cantata de

Natal  com  orquestra  sinfônica  no  dia  16/12/2022  no

circo da cultura na Praça de Fátima.

Utilização  de  espaço

público  com  isenção

de DAM, na praça de

Fátima,  com  locais

pré  definidos  pela

SEMCULT,  durante

as  transmissões  dos

5  jogos  da  copa  do

mundo  e  todo  o

período de decoração

02 002 Apresentações Musicais

*  1  Contratação  de  empresa  especializada  na

promoção de eventos para a realização da Cantata de

Natal com banda sinfônica no dia 17/12/2022 no circo

da cultura na Praça de Fátima.

03 003 5 diárias de telão de led 3x2 P3 com estrutura de

alumínio  e  Sonorização  para  os  dias   das

transmissões dos jogos

04 004 Confecção de lona 3,95 por 2,95 com ilhós

05 005 Banheiro químico adaptado

* 5 diárias de banheiros químicos adaptados  para os

dias  das transmissões dos jogos



Natalina, inserção da

logo  dos

patrocinadores  na

lona  que  ficará  na

praça  de  Fátima

durante  as

transmissões  dos

jogos.

06 006 Banheiros químicos

* 20 diárias de banheiros químicos   (sendo 4 por dia,

dois  femininos  e  2  masculinos),  para  os dias   das

transmissões dos jogos

07 007 Tenda

*  5  um  de  tenda  10x10  para  os  dias   das

transmissões dos jogos

PESSOA JURÍDICA 

nome com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)



ANEXO II

À Comissão Interna de Eventos Oficiais 

a/c Sr. Presidente da Comissão 

Ref. Edital de Chamamento Público nº 021/2022 

(PESSOA JURÍDICA), inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-X, sediada no

endereço XXXXX, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ,

inscrito(a) no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, portador da cédula de identidade nº

X.XXX.XXX,  expedida  por  XXXX,  DECLARA,  sob  as  penas  da  Lei,  para  fins  do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal

empregado(s)  menor(es)  de  18  (dezoito)  anos

em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de      16  (dezesseis)  anos  em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

PESSOA JURÍDICA 

nome com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)


