
MUNICÍPIO DE INDAIAL
FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA

EDITAL DE CONCURSO N० 009/2021 PRÊMIO DE RECONHECIMENTO POR
TRAJETÓRIA CULTURAL ALDIR BLANC / INDAIAL- SC

INFORMAÇÕES SOLICITADAS NOS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO
- PESSOA FÍSICA

Dados Pessoais:
Nome Completo
Data de Nascimento
CPF
RG
Anexe seu RG, CPF ou CNH
Endereço
Anexe comprovantes de endereço
(Serão aceitos para fins de comprovação de residência as contas de água, luz, telefone, internet, assinatura de
canais de TV, contrato de aluguel do imóvel, IPTU e boleto de condomínio em nome do inscrito. Caso o
proponente não possua comprovação de residência nos termos acima, poderá ser apresentada Declaração de
Residência de Terceiros. Neste caso o proponente deverá preencher o arquivo (ANEXO I) assinar e anexar
neste espaço.)
Em caso de Grupos/ Coletivos , anexe  Carta de Anuência de todos participantes do Grupo
(ANEXO VI)
Anexe  Autodeclararão de  Não recebimento de Auxílio Emergencial (Federal/Estadual)
devido a pandemia (ANEXO VII)
Compile todas as cartas em 01 arquivo só. (Formato PDF)

--------------------
Dados Bancários
--------------------
Documentação
Certidão Negativa de Débito Municipal ou Negativa com efeito de Positiva do Município de
Indaial
https://indaial.atende.net/autoatendimento/#!/tipo/servico/valor/36/padrao/1/load/1

Certidão Negativa de Débito ou Negativa com efeito de Positiva do Estado de Santa
Catarina
https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx

Certidão Negativa ou Negativa com efeito de Positiva Débito Federal
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?tipo=1

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



Comprovações Artísticas:
Nome  Artístico
Informe link  do site ou redes sociais utilizadas
Data de Inicio das Atividades
Quantas pessoas fazem parte  atualmente da  atividade artística?
Descreva as Atividades Desenvolvidas
Histórico de Atuação
COMPROVAÇÕES (inserir fotografias, cartazes, recorte de jornais e prints de sites, links e
outros conteúdos que comprovem as atividades informadas).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RELEVANTES

INFORMAÇÕES SOLICITADAS NOS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA

Inscrição Pessoa Jurídica
Selecione a categoria da Pessoa Jurídica

Nome completo da pessoa jurídica
Nome do representante legal da pessoa jurídica
CNPJ
Endereço Empresarial
Telefone de contato

Informações Representante legal
Nome Completo do Representante Legal
Função/Cargo
CPF
RG
Anexe seu RG, CPF ou CNH
Endereço do Representante Legal
Anexe comprovantes de endereço
(Serão aceitos para fins de comprovação de residência as contas de água, luz, telefone, internet, assinatura de
canais de TV, contrato de aluguel do imóvel, IPTU e boleto de condomínio em nome do inscrito. Caso o
proponente não possua comprovação de residência nos termos acima, poderá ser apresentada Declaração de
Residência de Terceiros. Neste caso o proponente deverá preencher o arquivo (ANEXO I) assinar e anexar
neste espaço.)
Em caso de Grupos/ Coletivos , anexe  Carta de Anuência de todos participantes do Grupo
(ANEXO VI)
Dados Bancários
OBS: Em caso de MEI a conta bancária poderá ser no CPF do proponente. Para outros tipos de
empresa a conta deverá estar em nome da empresa.



Documentação
1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ):
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

2. Certidão Negativa de Débito Municipal ou Negativa com efeito de Positiva do Município
de Indaial
https://indaial.atende.net/autoatendimento/#!/tipo/servico/valor/36/padrao/1/load/1

3. Certidão Negativa de Débito ou Negativa com efeito de Positiva do Estado de Santa
Catarina
https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx

4. Certidão Negativa ou Negativa com efeito de Positiva Débito Federal
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?tipo=1

5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

6.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
https://www.tst.jus.br/certidao1

7. Anexe: Alvará de seu funcionamento do ano de 2021 emitido pela Prefeitura Municipal de
Indaial

8. (PARA MEI) Certificado de Microempreendedor Individual atualizado
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de
-comprovante-ccmei

9. (DEMAIS EMPRESAS COM FINS LUCRATIVOS) Cópia do Contrato Social e de suas
alterações contendo as comprovações dos registros no cartório ou do requerimento de
empresário individual

10. (EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS) Anexar: Cópia do Estatuto e das suas
alterações contendo as comprovações dos registros em cartório.

OBS: As certidões negativas, certificados e declarações emitidas deverão estar dentro do prazo de
validade, serem atualizadas e mantidas regulares até o término de execução do projeto cultural.

Comprovações de Atuação

Nome  Artístico
Informe link  do site ou redes sociais utilizadas
Data de Início das Atividades
Quantas pessoas fazem parte  atualmente da  atividade artística?
Descreva as Atividades Desenvolvidas
Histórico de Atuação



COMPROVAÇÕES (inserir fotografias, cartazes, recorte de jornais e prints de sites, links e
outros conteúdos que comprovem as atividades informadas).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RELEVANTES


