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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS PARA FOMENTO 

N° 7/2019 – 070619 

 

O MUNICÍPIO DE SOURE torna pública a abertura de processo seletivo para escolha de 

projetos de caráter cultural e esportivo a serem fomentados no mês de julho do ano de 2019, 

na modalidade "concessão de fomento por seleção", consoante os termos deste Edital e do art. 

23 e ss. da Lei 13.019/14, que regulamenta a realização de parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil.  

 

1. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

1.1. A modalidade de concessão de patrocínio por seleção é um processo seletivo realizado 

por meio de Chamada Pública, com data de início de recebimento de projetos e documentos 

de habilitação no período de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do aviso de 

chamada pública.  

 

2. OBJETO  

 

2.1 Esta Chamada Pública visa à seleção de projetos a serem selecionados pela 

CONCEDENTE, com contribuições relevantes para o Festival de verão do ano de 2019 do 

Município de Soure.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

3.1 Esta modalidade de concessão de fomento está prevista na Lei 13. 019/14, aplicável a 

todos os entes federativos nacionais.  

 

4. RECURSOS FINANCEIROS  

 

4.1 Será destinado pelo presente certame o montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 

reais), com o fulcro de possibilitar a realização de projetos no âmbito dos festival de verão do 

ano de 2019 do exercício financeiro de 2019 sob o Projeto Atividade 13.392.0023.2073 Apoio 

a Manifestações Artísticas, Folclóricas, Culturais e Religiosas, Subelemento 3.3.90.39.00 

Outros serv. De terc. Pessoa Jurídica.  

 

5. PROJETOS  

 

5.1. Poderão participar pessoas jurídicas legalmente constituídas, sem fins lucrativos, que 

tenha no mínimo 1(um) ano de existência comprovada por meio de documentação emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base em seu CNPJ.  

 

5.2. Cada proponente poderá inscrever até 02 (dois) projetos.  

 

5.3.  Somente são elegíveis projetos com data de início compreendida entre 08 de junho de 

2019 a 10 de julho de 2019.  

 

5.4. Os projetos devem ser, obrigatoriamente, de âmbito restrito ao Município de Soure.  

 

5.5. Poderão participar deste processo seletivo projetos que contemplem a realização de:  
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5.5.1. Eventos: Concurso de beleza, apresentação de Grupos Folclóricos, premiações, 

competição esportivas, outros gastos (locação de som, de transporte, decoração, passagem, 

nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; custos indiretos necessários 

à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria). 

 

6.    CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

 

6.1. Serão habilitadas:  

 

6.1.1.  Pessoas jurídicas legalmente constituídas, sem fins lucrativos, que tenha no mínimo 

1(um) ano de existência comprovada por meio de documentação emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, com base em seu CNPJ, e que apresentem em  seu estatuto ou 

contrato social atividade compatível  com o objeto do  patrocínio solicitado e que apresentem 

os  seguintes  documentos em seus prazos de vigência:  

 

I- Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, 

devidamente  registrados nos órgãos competentes;  

II - Ata de eleição e/ou ato de designação  das pessoas  habilitadas a representar a pessoa 

jurídica, se for o caso;  

III - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

IV - Prova de inscrição no cadastro estadual de contribuintes, se houver;  

V - Prova de inscrição no cadastro municipal de contribuintes, se houver;  

VI  - Identificação dos representantes legais da pessoa  jurídica, compreendendo:   

a) Carteira de identidade;  

b) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);  

VII - provas de regularidade fiscal, sendo:  

a) Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida 

ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;  

b) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), expedido  pela  Caixa    Econômica Federal;  

c) Certidão negativa  de tributos  estaduais  ou do Distrito  Federal,  ou, em   se  

tratando  de contribuinte isento, cópia do documento  de isenção, emitidos pelo órgão   

competente do  Estado e do Distrito Federal;  

d) Certidão negativa de tributos municipais, ou, em se tratando de contribuinte 

isento, cópia do documento  de  isenção, emitidos pelo órgão competente  do Município.  

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas.  

 

6.2. As certidões emitidas na internet estão sujeitas à verificação de sua autenticidade.  

 

6.3. O proponente deverá manter a regularidade fiscal e da documentação de habilitação 

durante o processo seletivo até a prestação de contas do valor de patrocínio recebido e deverá 

se responsabilizar em enviar a CONCEDENTE nova documentação em caso de vencimento 

ou  alteração de algum dos documentos apresentados.  

 

6.4. Não receberão fomento:  

 

I - Projetos que incentivem qualquer forma de violência ou que causem impactos 

socioambientais negativos.  

II - Que não evidenciem benefícios para a Cultura do festival de verão do município.  
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III - Cujo proponente tenha prestação de contas anteriores não aprovadas, ou inconclusa, ou 

esteja inadimplente perante a CONCEDENTE, qualquer que seja a motivação;  

IV - Cujo proponente seja pessoa física ou pessoa jurídica com fins lucrativos;  

V - Cujo proponente, organizador ou realizador possua cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidor deste Município em cargo 

de direção.  

VI - Projetos com fins vedados em lei.  

 

6.5. O Fomentado que tiver suas contas reprovadas nos termos do item 6.4, inciso "Ill", ficará 

impedido de participar da Chamada Pública de Fomento em face do CONCEDENTE,    pelo 

período de 02 (dois) anos consecutivos,  independentemente da sua regularização. 

  

 7. INSCRIÇÃO DOS PROJETOS  

 

 7.1. O ato de inscrição compreende o preenchimento integral e entrega do Formulário de 

Solicitação de Fomento em anexo no presente Edital, acompanhado dos documentos de 

habilitação e do projeto de patrocínio.  

 

 7.1.1. O início do recebimento dos projetos será dia 08 de junho de 2019 e o encerramento 

dia 10 de julho de 2019, no horário de atendimento ao público, das 08h00 às 13h30  

 

 7.1.2. O envelope deve conter:  

 

 ENVELOPE - DOCUMENTAÇÃO  

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 Credenciamento n.° 7/2019-070619 

 [Razão social do Proponente]  

 [Endereço do Proponente]  

 

 8. COTAS E REPASSE DE RECURSOS  

 

 8.1. O proponente deverá indicar no Formulário de Solicitação de Fomento a cota de recursos 

pleiteada.  

 

8.2. A cota solicitada deverá ser coerente com o custo do projeto, com as contrapartidas 

ofertadas a Concedente e não ultrapassará os 100% (Cem por cento) do orçamento global da 

ação ou evento, conforme o plano de trabalho ou projeto apresentado em cada caso.  

 

8.3. Na divulgação do resultado final, o CONCEDENTE informará a cota a ser fomentada, 

podendo haver redução no valor da cota solicitada, não cabendo ao proponente alterar o 

escopo do projeto selecionado em decorrência desse ajuste de valor.  

 

8.4. No caso de inviabilidade na execução do projeto, o proponente encaminhará a 

CONCEDENTE justificativa de inviabilidade, que será analisada e ponderada quanto a 

adequação ou não do projeto selecionado.  

 

8.5 O proponente é responsável pela execução das ações necessárias à realização do projeto, 

não cabendo a CONCEDENTE obrigações como divulgação, mobilização de público, cessão 

de espaço e/ou infraestrutura para realizar o evento.  
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8.6. Os recursos de fomento da CONCEDENTE não podem ser destinados à aquisição de 

bens de uso permanente ou reformas em instalações.  

 

8.7. Os recursos de fomento da CONCEDENTE, mesmo que tenham sido repassados 

parcialmente, serão devolvidos a CONCEDENTE pelo proponente caso o projeto não seja 

executado na íntegra e totalidade.  

 

8.8. Os recursos de fomento, mesmo que tenham sido repassados parcialmente, serão 

devolvidos a CONCEDENTE caso o projeto seja executado por um valor menor  do que o 

valor apresentado no formulário de solicitação..  

 

9. CONTRAPARTIDAS  

 

9.1. Para concessão, a CONCEDENTE analisará as propostas de retorno institucional 

baseando-se na relevância das contrapartidas oferecidas e nos potenciais benefícios diretos 

e/ou indiretos para o Município de Soure.  

 

10. ANÁLISE DOS PROJETOS  

 

10.1. A análise da Documentação e dos Projetos serão realizadas respectivamente pela CPL e 

pela Secretaria de Cultura Esporte e Lazer do Município de Soure.  

 

10.2. Para avaliação das propostas inscritas, serão adotados os seguintes parâmetros:  

 

PARAMETRO PESO 

Clareza do Projeto                                                                                        2 

Aplicabilidade das ações propostas                                                              2 

Potencial do projeto para a difusão da Cultura Junina                                 3 

Qualidade das contrapartidas                                                                       3 

Total 10 

 

10.3. Não serão classificados projetos cuja pontuação seja inferior a 7,0 (sete) pontos.   

 

11. PROCESSO DE SELEÇÃO:  

 

11.1. A seleção compreende a análise dos seguintes itens:  

 

I - Formulário;  

II - Propostas de Projetos;  

Ill - Habilitação Jurídica;  

IV - Regularidade Fiscal.  

 

11.2. O recurso será repassado para a conta corrente indicada pelo patrocinado, no prazo de 

até 30 (trinta) dias após a publicação do ato.  

 

12. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  
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12.1. Os recursos destinados ao fomento não poderão ser utilizados para o pagamento de taxas 

administrativas e pessoal da própria instituição proponente.  

 

12.2. Os serviços contratados e materiais adquiridos para a execução do projeto deverão 

apresentar os preços de mercado, prezando a economicidade no uso dos recursos públicos.  

 

13.    PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

13.1. O proponente deverá comprovar, junto à CONCEDENTE, a realização do objeto  

patrocinado e o cumprimento de todas as contrapartidas pactuadas, formalizando sua 

prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão do projeto, juntamente  com 

a   apresentação de notas fiscais e  recibos  de  pessoa autônoma  que comprovem  a adequada 

aplicação dos recursos patrocinados.  

 

13.2. Constatada a irregularidade dos documentos fiscais apresentados na prestação e contas, 

os valores referentes a documento irregular deverão ser ressarcidos à CONCEDENTE.  

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

14.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância de  todos os termos  deste Edital.  

 

14.2. Nos resultados do Processo de Seleção não cabem recursos.  

 

14.3. O CONCEDENTE reserva-se o direito de divulgar o fomento e de utilizar, quando  

julgar oportuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de comunicação 

institucional, bem como em  seu portal na Internet, sem qualquer ônus adicional à cota de 

patrocínio ajustada.  

 

14.5. Os casos omissos serão dirimidos pela CONCEDENTE.  

 

 

                                                    Soure/Pa, 07 de junho de 2019.  

 

 

 

 

 

Luis Carlos Maciel Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

 

Formulário para Solicitação de Fomento — 7/2019-070619 

 

1.  Proponente  

 

Razão Social   

CNPJ       

INSCRIÇÃO  ESTADUAL            

INSCRIÇÃO  MUNICIPAL  

Endereço                                          

 

2.   Projeto  

 

Nome do Projeto:  

 

3.  Representante Legal  

 

Nome                                 

RG n°                   

Órgão Emissor  

Cargo 

CPF n°  

 

4.  Valor Solicitado.  

 

RS   XXXXXX   

 

5.  Dados  Bancários  Devera ser referente a pessoa jurídica descrito no item 1 

 

Titular  

Conta  Corrente                      

Agencia                 

Banco  

 

Declaro estar ciente das normas previstas na Chamada Publica de Projetos de Fomento n° 

7/2019 -240419 e adequar-me aos seus dispositivos. Declaro que a proponente está regular 

com  todos os documentos para regularidade Jurídica e Fiscal citados na Edital da Chamada.  

 

                                              Soure/Pa, xx de xxx de 2019. 

 

 

 

 

                                Nome/Assinatura/Cargo  
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ANEXO II — AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

 

: 

Critérios de Avaliação 
Nota 

máxima 

Nota 

atribuída 

Clareza e coerência na apresentação dos projetos                          2 X 

Aplicabilidade das ações propostas                                        2 X 

Potencial do projeto para a difusão de ideias, empreendedorismo e  

cultura. 
3 X 

Qualidade das contrapartidas                                              3 X 

Total 10 X 
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MODELO III - RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES 

 

Nome_______________________________________________________; N° CPF_____________________; 

N° RG_______________________; Órgão Expedidor_______________________________ Cargo 

Função________________________________  

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)____________________________________________ Bairro 

Cidade_________________________________ CEP________________  

Telefone( )___________________________ Telefone ( )__________________________________ 

 E-mail______________________________________________  

 

Nome________________________________________________________; N° CPF_____________________; 

N° RG_______________________; Órgão Expedidor_______________________________ Cargo 

Função________________________________  

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)____________________________________________ Bairro 

Cidade_________________________________ CEP________________  

Telefone( )___________________________ Telefone ( )__________________________________ 

 E-mail______________________________________________  

 

Nome_______________________________________________________; N° CPF_____________________; 

N° RG_______________________; Órgão Expedidor_______________________________ Cargo 

Função________________________________  

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)____________________________________________ Bairro 

Cidade_________________________________ CEP________________ Telefone( 

)___________________________ Telefone ( )__________________________________ 

 E-mail______________________________________________  

 

 

*inserir quantos campos forem necessários  

Soure, _____ de julho de 2019  

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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MODELO IV - DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO 

 

 

 

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de ___________, se 

encontra sediada à _____________, nº ____, Bairro _______, na cidade de __________/____, conforme 

comprovante de conta (agua, luz ou telefone)/contrato de locação, em anexo, inscrita no CNPJ nº ____________, 

ativo há de _____ (____) anos de existência, estando à veracidade das informações confirmadas no comprovante 

de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido pela Receita Federal do Brasil. Por ser verdade, firmo a 

presente declaração.  

 

 

 

[Soure / Sede da organização da sociedade civil], ___ de julho de 2019. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO V MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de «CIDADE», através do(a) 

«NOME_DA_CONTRATANTE», CNPJ-MF, Nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE», denominado 

daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) 

«NOME_RESP_LICITACAO»,  «CARGO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº 

«CPF_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO»,  e do outro lado 

«EMPRESA_CONTRATADA»,    «CPF_CNPJ_CONTRATADO», com sede na 

«ENDERECO_CONTRATADO», de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato 

representado pelo(a) Sr(a).    «NOME_REPRESENTANTE», residente na 

«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», têm justo e contratado o seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 - «OBJETO_CONTRATADO» 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no «FUNDAMENTACAO_LEGAL» da Lei nº 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 

contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

 

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE» as notas de 

empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução dos serviços; 

 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, 

do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 

pelo Setor Competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» 

extinguindo-se em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo ser prorrogado de acordo com a 

lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la 

das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 
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7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 

autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da 

data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados 

no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) «UNID_GEST» e de conformidade 

com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a 

condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 

repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na 

dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR», ficando o saldo pertinente aos demais 

exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de «CIDADE», como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas 

deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

    «CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 
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    «NOME_DA_CONTRATANTE» 

   CNPJ(MF)  «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    «EMPRESA_CONTRATADA» 

    «CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

    CONTRATADO(A) 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1.________________________________                     2.________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO DE PLANO DE TRABALHO (Descrição do Projeto) 

 

   

FESTIVAL DE VERÃO 2019 

 

Instituição Responsável 

Nome do Projeto Festival de Verão 2019 

Nome da Instituição Responsável  

Sigla  

Endereço:  

Endereço Postal (CEP)  

Responsável pela Instituição  

Coordenador do Evento  

Nº de Telefone Fixo  

Nº de Telefone Celular  

Nº de Fax  

Endereço Eletrônico  

 

Histórico do Município: 

Soure foi primitivamente, uma aldeia dos índios Maruanazes da tribo dos Aruãs. Em meados 

do século XVIII, se constituía na freguesia do Menino Deus. Nessa época, em 1757, chegou para 

governar o Estado do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Objetivando criar município no 

interior da Amazônia, fez com que a localidade fosse elevada à categoria de Vila com denominação de 

Soure, dando-lhe assim autonomia municipal, com a qual entrou para a independência. Em 1833 a 

Vila foi extinta, sendo novamente criada em 1847. Entretanto, seu território permaneceu anexado ao 

Município de Monsarás. Em 20 de Janeiro de 1859, ocorreu a instalação do município de Soure. Após 

a Proclamação da República, em 1890, foi criado o Conselho de Intendência Municipal. Nesse mesmo 

ano, Soure obteve foro de Cidade. O topônimo, de origem portuguesa, é o nome de uma antiga Vila 

Concilha do Distrito de Coimbra, que no tempo dos romanos se chamou “Saurium” – Jacaré. A cidade 

de Soure foi planejada e traçada por Aarão Reis, o mesmo arquiteto que traçou Belo Horizonte, no 

estilo nova-iorquino. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Soure está localizada na costa leste da Ilha de Marajó. Com outros doze municípios, compõe a 

Grande Ilha, cenário natural de grande beleza e extraordinárias riquezas.  É considerada referência no 

mercado turístico do Estado do Pará, por reunir a melhor infra-estrutura de atendimento aos visitantes, 

além de muitos atrativos culturais, naturais e gastronômicos da ilha de Marajó. 

 

A Ilha caracteriza-se por receber fluxo turístico dos segmentos do ecoturismo, cultural, rural, 

comunitário, destacando especialmente no mês de julho o alto índice de fluxo turístico de segunda 
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residência, elevando sua população para em torno de 40.000, o dobro do que o município apresenta em 

outros períodos do ano. 

Tal elevação populacional proporciona ao Município oportunidades de fomento a economia 

local, principalmente no que tange ao fortalecimento do comércio e dos equipamentos turísticos e 

gastronômicos localizados em Soure, além de proporcionar a divulgação da cultura sourense. 

A Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer em parceria com as demais Secretarias Municipais e demais parceiros, ciente da 

necessidade de proporcionar lazer à comunidade sourense, visitantes e turistas respaldada nas 

conquistas dos direitos dos cidadãos realizará o XXXVIII Festival de Verão, evento que visa 

proporcionar atividades sociais, culturais, esportivas e apoio ao segmento turístico no período 

considerado de alta temporada na região. 

 

 

2. OBJETIVO: 

Geral:  

 Realizar o Festival de Verão de Soure buscando o desenvolvimento socioeconômico e 

turístico do Município, através de atividades socioculturais, esportivas e de lazer para 

os munícipes, veranistas e turistas presentes no Município no período das férias. 

 

Específicos: 

 Proporcionar lazer para a comunidade, veranistas e turistas; 

 Fortalecer a economia do município; 

 Elevar a taxa de ocupação hoteleira; 

 Fomentar o turismo no município; 

 Proporcionar a divulgação e o fortalecimento Cultural do Município de Soure. 

 

3 - ORÇAMENTO  

SOM PRAIAS 

Descrição Dias Valor da Diária 

(R$) 

Valor Total (R$) 

    

Total  

 

GRUPOS CULTURAIS – AERÓBICA NA PRAÇA E PRAIAS 

 

NOME DA ATRAÇÃO Nº APRESENT. VALOR R$ 

   

   

   

   

   

TOTAL   
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PREMIAÇÃO DE CONCURSOS 

 

CONCURSOS LOCAL 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar VALOR R$ 

      

      

      

      

      

TOTAL  

 

PREMIAÇÕES DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS  

 

COMPETIÇÕES  TOTAL R$ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

 

GRUPOS DE CARIMBÓS E FOLCLÓRICOS 

 

  

  

  

TOTAL DESPESAS R$  

 

OUTROS GASTOS 

 

ESPECIFICAR  



 

 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

                                   Comissão Permanente de Licitação 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

                     2ª Rua, esquina com a Travessa 14 – Centro – Soure - Pará - CEP 68870000 

 

  

  

  

  

  

  

TOTAL DESPESAS R$  

 

Soure – PA, ___ de julho de 2019. 
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