ANEXO I
Formulário de Solicitação de Parceria
(CHAMADA PÚBLICA N° 03/2019 – CAU/RJ – EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE
PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE MINISSÉRIE DE CURTAS-METRAGENS
SOBRE POLÍTICA URBANA)

1. OSC (Organização da Sociedade Civil que deseja ser parceira)
Denominação
CNPJ

Inscrição Estadual

Endereço

Inscrição Municipal
Nº

Bairro

Cidade

Estado

CEP

Telefone

Fax

Web site

E-mail

Objetivo social:
2. Proposta de Parceria
Nome do Proposta
Período de
Realização

Local de Realização

3. Representante legal
Nome

RG nº

Cargo

CPF nº

Telefone

Celular

E-mail

4. Responsável Técnico
Nome

RG nº

Cargo

CPF nº

Cidade

Estado

Órgão Emissor

Órgão Emissor

Telefone

Celular

E-mail

5. Apresentação da OSC
Informar:
a. Objetivos institucionais (missão);
b. Data de constituição;
c. Principais atuações.
6. Informações adicionais a respeito da OSC

7. Histórico de parceria(s) anterior(es) com o CAU/RJ (Quando existir)
Informar:
a. Apresentação da parceria anterior;
b. Período de realização;
c. Apresentação do objeto realizado por meio da parceria.

8.

Contrapartidas

Preencha este campo com as opções de contrapartidas coerentes com a proposta
apresentada.

9. Declaração
Declaro estar ciente das normas de parceria do CAU/RJ e adequar-me aos seus
dispositivos.
Declaro que as contrapartidas aqui propostas não serão acordadas com outras
entidades que tenham missão e objetivos estratégicos correlatos ao CAU/RJ, e que
porventura estejam patrocinando o projeto descrito neste formulário.
Declaro que, nos termos do item 9 do Edital nº 001/2019 de Seleção Pública de
Parceria para realização de série de curtas-metragens sobre Política Urbana, a

Organização da Sociedade Civil está regular a documentação exigida no item 9 do
Edital (ATENÇÃO: VERIFICAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM
9 DO EDITAL)

Declaro estar ciente que o Edital nº 003/2019 de Seleção Pública de Parceria para
realização de série de curtas-metragens sobre Política Urbana é parte integrante
deste Formulário, independente de transcrição.
IMPORTANTE
Por determinação dos órgãos de controle externo, no ato da assinatura do Termo
de Colaboração e na(s) data(s) de efetivação do repasse de recursos, todas as
certidões constantes do Edital deverão estar válidas e acompanhadas das
respectivas autenticidades, se emitidas via internet.
Nos casos em que a instituição for isenta de algum tributo, é necessário enviar a
Declaração de Isenção, que substitui a certidão.
É responsabilidade da OSC manter sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e
documental, conforme mencionado anteriormente.
Cidade/Data.
____________________________
Nome/Assinatura / Cargo
10. Plano de trabalho:
ATENÇÃO 1: DIVIDIR O PLANO DE TRABALHO EM DUAS ETAPAS:
 PRIMEIRA ETAPA: Elaboração do roteiro
 SEGUNDA ETAPA: Produção dos vídeos
ATENÇÃO 2: OBSERVAR OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ITEM 5. DO EDITAL
PARA CADA UMA DAS ETAPAS.
ATENÇÃO 3: PREVER PARA CADA ETAPA:
 VALOR DE CADA ETAPA
 DETALHAMENTO DE AÇÕES DE CADA ETAPA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Critérios de Avaliação (espaço reservado ao CAU/RJ)

Nota
máxima

I. Experiência prévia da pessoa jurídica e/ou do responsável
técnico

Experiência no desenvolvimento de atividades voltadas
para os temas propostos (política urbana, saneamento,
mobilidade, habitação, direito à cidade)

Experiência em ações de comunicação social voltadas
para comunicação popular e mobilização social

35


Experiência
no
desenvolvimento
de
conteúdo
audiovisual, preferencialmente, alinhadas com os temas
propostos.
II. Clareza e coerência na apresentação
 Clareza e coerência do plano de trabalho apresentado.
 Coerência do cronograma de execução, do orçamento
apresentado e dos aspectos técnico-operacionais.

25

III. Relevância
 Potencial do projeto para a produção e difusão de
conhecimentos na área da Política Urbana, da Arquitetura e do
Urbanismo e do Direito à Cidade;
 Adequação do projeto ao público-alvo.
 Potencial do projeto em fomentar reflexões críticas sobre os
temas explorados à luz do direito à cidade
 Capacidade de mobilização social e fomento para a produção
de novas ações alinhadas com os objetivos deste edital
 Abordagens e linguagens inovadoras, considerando-se as
produções audiovisuais do CAU/RJ e o campo da Arquitetura e
do Urbanismo no Estado do Rio de Janeiro

40

Nota

 Comprometimento do argumento da minissérie de curtasmetragens com a redução das desigualdades sociais, com a
promoção da igualdade racial e da equidade de gênero.

Total

100

Valor do repasse (espaço reservado ao CAU/RJ)
a) Valor total solicitado:

R$

Valor da primeira etapa (elaboração do roteiro)

R$

Valor da segunda etapa (produção dos vídeos)

R$

b) Valor limite do valor total a ser aprovado:
c) Valo total aprovado:

R$ 60.000,00
R$

