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AÌ\Exo vI - DEcLARAÇÃo - rNnxrsrÊNcra DE IMrEDIMENTo
EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO4/2020.

GUARATUBA CULTURAL -

MUSICA

Eu,

CPF n'

com

RG n"

domicílio nâ Rua
Cidade

!'.xped.

-PR

DECLARO, tendo-se em vista o CHAMAMENTO PÚBLICO No 004/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MUSICA, güe não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para Íins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo
qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

Gutu^.[^/.lcï
Locdl

il /Íil

/

üoJo

Data

<==
Assinatura do

o

firma desta declaração

Reconheço por semelhança a(s) Íirma(s) de:
I

LlitsKxpl ].l -FABRICIC VIRUEL DE MEDEÌRC,S

Selo;

018s524SVAA0000000
Guaratuba, 22 de

r
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS
CPF: 069.879.089-82

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto

à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet,

nos

endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.b>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 11 :09:57 do dia 2011212020 <hora e data de Brasília>.

Válida alê 1810612021.
Código de controle da certidão: AA7D.0534.A667.6B8E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

111

lltutr

ÁN

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023204324-56

Certidão fornecida para o

CPF/MF:

069.879.089-82
DE
MEDEIROS
Nome: FABRICIO VIRUEL

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 1910412021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
wwrv.fazenda. pr. gov. br

Página 1 de 1
Emitido via lntemet Pública (20/122020 11:07:43)
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

K

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

29467 12020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente : FABRICIO VIRU EL CPF/CNPJ : 06987908982

Contribuinte:
CPF/GNPJ:

069.879.089-82

Logradouro:
Bairro:

,

NO:

Cidade:

Complemento:
Observação:

Finalidade

coDlco VALIDAçÃo:

3B48E5D0021CC8D18A88BA1C18BD388D
CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ORGÃOS PÚBLICOS

Certifìcamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o

direito

da Fazenda

Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida alê 2010312021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do MunicÍpio de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando

os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem
débitos em nome do requerente, nesta data.

Í\4UNICIPIO DE GUARATUBA. 2OI 12I2O2o
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N,

ANEXO V
Eu, Fabrício Viruel de Medeiros, proponente do projeto inscrito no Edital

no

-

0412020

GUARATUBA CULTURAL MUSICA, modo

apresentação, venho por meio deste descrever o meu projeto conforme
abaixo segue:

1

APRESENTAÇAO DO PROJETO:

R- O

Referido projeto "HINO

DE GUARATUBA" tem por

objetivo apresentar ao cidadão Guaratubano o resgate á cultura de
nossa cidade, demonstrando através do canto o Hino de Guaratuba,

onde podemos relembrar o amor pelo nosso municipio, bem como
ajudar

a reviver o

espírito natalino em tempos de pandemia,

demonstrando aos cidadãos Guaratubanos que sempre poderá haver
amor e esperança, principalmente em tempos de pandemia.

2,

RELEVANCIA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJETO:
Através do Projeto "HfNo DE GUARATITBA" na yoz de Maíra
dos Santos de Freitas, concretizamos a demonstração de carinho
afinidade com o municipio de Guaratuba/pR, trazendo o resgate

e

ás

raizes históricas e culturais, relembrando nosso maravilhoso Hino, e
uma breve canção de natal.

3

SOBRE

A ATUAÇÃO

CT]LTURAL EM GUARA
COMO IREMOS DESEÌ\IVOLVER A CRIAÇÃO DO
PROJETO, E O TEMPO DE ATUAÇÃO NA Ánnl DO

PROJETO APRESENTADO:

L%tu

N

R- Atuando há mais de 5 (cinco) anos em diversos locais de nossa
cidade, entre eles igrejas e eventos privados, apresentamos o resgate
âsraizes históricas e culturais do município de Guaratuba.

A fim de que seja apresentado para os moradores locais, buscando
inserir a cultura Guaratuba por meio desta apresentação,
aproveitando o espaço também temos uma breve canção de natal.

4.

ESTRATÉCI,I DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO UO PROJETO:

R- o

de

cronograma de execução do referido projeto será em formato

"apresentação"

com o tempo de 05 (cinco)

minutos,

demonstrando o Hino de nossa cidade, bem como um medley de
natal.

5. ABAIXO AS DIRETRIZES

DO SEU PROJETO:

R- O material que utilizamos na apresentação foi:
Guitarra com amplificador paru a mesma, junto com uma base pré
gravada e com

avoz somente pegando

a ambiência.

Local: Gravado em minha propria residência.
Público alvo a ser atingido: a apresentação tem como publico alvo
os moradores locais, buscando inserrr a cultura Guaratubana em
todas as gerações.

Tempo de execução: 05 (cinco) minutos

ORÇAMENTO: Valor Total: R$1.000,00 (mil reais).

N

5- Demais especificações para comprovar o preenchimento dos
requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

"HINO DE GUAIL{TIJBA" concretiza a demonstração
de carinho e afinidade com o municipio de Guaratuba/PR, trazendo o
resgate ás raizes históricas e culturais, relembrando nosso maravilhoso
Hino, bem como para acalentar nossos cidadãos em tempos de pandemia,
inserimos um trecho de noite feliz, cançáo naïalina amada por todos.
R- O Projeto

Para que seja apresentado para os moradores locais, buscando inserir a
cultura Guaratuba por meio desta apresentação.

E,

por ser esta declaraçáo por verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,22 de dezembro de 2020.

CPF/MF:

úq.bìq.

J
lfrrw

N

ANExo rrr - TERMo DE cESSÃo on DIREIToS AUToRAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _
MANIFEST.tçÃo
CULTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populareso'

Eu,

Fabrício Viruel de Medeiros proponente do Projeto Hino de
Guaratuba, inscrito no Edital n" 00312020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CUITURAL, venho por meio desta
declaraçáo, paÍa todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de
imagem para o uso do vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01
(um) ano para uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da
Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a paftir da aprovação do
projeto.

Epor ser esta declaraçáo verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,22 de Dezembro de 2020

cPFiMF
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. Ì\"

17614 I2O2T}

22ll2l2A - 10:25

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFBITO DO MUNICÍPTO DE GUARATTJBA

O abaixo qualiÍìcado, lequer a Vossa Excelência unla vez cumpriclas
as formalidades legais. autorização para o atenclimento do pedido:

Requerente:

FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS

CFF/CNPJ: 0ó9.879.089-82
Endereço:
Complemento:
Cidade:

RG/Insc. Est.:

,

Bairro
CEP:

Telefone/Celular I
Email:

ASSUNTO/MOTM: CHAMAMENTO
LOCAL'ORIGENT:

PUBLICO

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CRIADO POR:

Vanessa Leffer Guedes

ENCAN,TTNHO ENVELOPE OI E 02 PARA CHAMAMENTO PUBLICO OO4.2A2O I\4ODULO

MUSICAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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SEU PAGAIIENTO:
DE BARRAS ou
PAGUE O }IESMO BOLETO DUAS VËZES.

EVITE PROBLEMAS

COTYI

xÃo eomg o cóotco

i-

N! PloBrüüoe S
À**,!.

qr.itr

Â,

Caso o boleto jâ tenha vencido ou se você
quiser pãgaÍ um valor dlÍerente do totô|. gore
um novo boleto no no*o apllcatlvo.
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Sec

DA FAZENDA
a da Receita Federal do Brasil
-Geral da Fazenda Nacional

DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E A DíuDA ATIVA
DA UNIÃO

CERTIDÃO N

Nome: FABRICIO
CPF: 069.879.089-82

Ressalvado

o

d

responsabilidade do
não constam pendê

da Receita

DE MEDEIROS

de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
eito passivo acima identifìcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

Brasil (RFB)

Federal

Procuradoria-Geral

ea

inscrições em Dívida Ativa

da União (DAU) junto

Esta certidão se

à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e

inclusive as contrib
8.212, de 24 de julho

1

A aceitação desta
endereços <http://rfb

à

Fazenda Nacional (PGFN)
abrange
sociais previstas nas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no

991

está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet,
bp ou <http://www.pgfn.gov. br>

nos

Certidão emitida gratu
com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 11:09:57
dia 2011212020 <hora e data de Brasília>
Válida atê 1810612021
Código de controle da certidão: 447D.0534.A667.688E
Qualquer rasura ou
invalidará este documento

1t1

f-ú

{

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023204324-56

Certidão fornecida para o

CPF/MF:

069.879.089-82
Nome: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Válida até 1910412021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.oov. br

Página 1 de 1
Emitído via lntemet Pública e0n22020
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

H

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

29467 12020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente:

FABRIC lO VIRU EL CPF/GN PJ : 06987908982

Contribuinte:
GPF/GNPJ:

Logradouro:
Bairro:

069.879.089-82
, No:

Cidade:

Gomplemento:
Observação:

Finaridade coDlco VALIDAçÃo:

3B48E5D0021CC8D18A88BA1C18BD388D

CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ORGÃOS PÚBLICOS

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o

direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 2010312021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do Município de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar
debitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando

os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem
débitos em nome do requerente, nesta

MUNICIPIO DE GUARATUBA. 2OI12I2O
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ANEXO V
PROJETO MODULO MUSICA MODULOS MUSICA "LIVE
CULTURAL'0.

Eu, Fabrício Viruel de Medeiros, proponente do projeto inscrito no Edital

n'

0412020

- GUARATUBA CULTURAL -

MUSICA, Música "Live

Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Thrlf' venho por meio
deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

1

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

:

R- O Projeto Rock Consciente vem da idéia de unir a música com o
estilo musical oriundo do Rock, tendo por objetivo a
conscientização os jovens de nosso município a percoffer em um

caminho depaz, sem violencia e drogas que tanto assolam o mundo.

2.

RELEVANCIA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJETO:
R- O despertar da música sempre foi muito marcante e presente na
vida dos jovens, por isso queremos usar a musica como veículo de
comunicação para atrair-los

e

conscientiza-los em um caminho

correto e prospero, longe de rebeldia e drogas, pois todos sabemos
que é de extrama importânciapara a formação de adultos dignos.

Além de servir como inspiração paraanossa geruçáo mostrando que
nosso

3.

munclplo apola

a classe musical

soBRE A ATUAÇAO
TURAL EM G
COMO IREMOS DESEÌ{VOLVER A CRIA ÇAO DO
/

rú+

S

pRoJETo, E

o rnMpo DE ATUAÇÃo NA Ánn^l. Do

PROJETO APRESENTADO:
R- Atuando há mais de 5 (cinco) anos em diversos locais de nossa
cidade, entre eles igrejas e eventos privados, tendo sempre como

público alvo a ala jovem, por este motivo gostariamos de agregar

valor em nossa música, mostrando os valores reais, de como

essa

classe em formação pode ter um futuro formado por dignidade que
todos merecemos.

ESTRATEGIA DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO OO PROJETO:

4.

R-

O cronograma de execução do referido projeto será em formato

de "live" com o tempo médio de apresentação de l(uma) hora
45(quarenta

e cinco) minutos.

e

Mesclando, além das músicas,

trazemos também relatos de artistas consagrados na linha do Rock,
dispondo exemplos de superaçáo, a luta e vitória contra as drogas,

e

como o caminho cultura e das artes guiam os jovens para uma vida
próspera.

5.

ABAIXO AS DIRETRIZES DO SEU PROJETO:

R- 0 material que iremos utilizar na live será:

s rnstrumentos

musicais particulares da cada integrante da banda. (Guitana, Baierta,
Contra Baixo, Microfones, amplificadores, cabos, e caixas de som).

O Número de pessoas envolvidas: a banda BIG ONKEL é formada
por 04 (quatro) integrantes sendo eles: Vocalista, Guitarrista, Baterista
e Baixista.

A

Banda

é integrada por músicos

experientes, onde trilham o

(

ü*ry

{

caminho da música por diversos anos, além disso compactuam com
os mesmos objetivos e ideais.

Além disso, será contratado uma empresa especializada em
filmagens para a transmissão da referida live.
Ressalta-se que, além dos instrumentos pessoais citados acima iremos

dispor de caixas ativas para retorno do som, pedestais e cabeamentos
tanto na parte musical quanto na captação de imagem e som da live.

Local: RESTAURANTE MARINA MORENA, respeitando o
distanciamento social, bem como todas as medidas de prevenção
contra a COVID 19.

Cronograma de execução: Nosso cronograma inicia-se com

a

apresentação de todos os musicos envolvidos no projeto, e logo após
executamos nosso repertório musical, intercalando com um bate-papo

consciente, discorrendo sobre o tema abordado aos jovens. (Projeto
Rock Consciente).

Público alvo a ser atingido: Nosso publico alvo será os jovens
Guaratubanos, que esteja interessados

abertos

a

conhecer

no estilo musical (Rock)

um pouco da historia do Rock e

suas

ramificaçãoes

A Data provavel para execução do projeto será: 18 de

de

ff

2021, ás 16:00 hrs.

Tempo de execução: 1(uma) hora e 45(quarenta e

minutos.

ORÇAMENTO: Empresa de Filmagem: R$1.300,00 (mil) reais.
Vocalista: R$350,00 (trezentos e

ta) reais.
f.
e/

,
Baterista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Baixista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.
Guitarrista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Divulgação do evento em rede social e rádio ou caffo de som
R$300,00 (trezentos) reais.

Total: R$ 3.000,00 (tres mil) reais.

5- Demais especiÍicações para comprovar o preenchimento dos
requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

R- O projeto iniciou a paftir de uma vontade em conscientizar

e

estruturar os jovens para o melhor caminho, resgatando os valores que

todo cidadão Guaratubano merece ter.

A

atenção que

o

nosso

município dispõe para as artes é encantadora, e com isso queremos
agtegar os valores que pregamos ao longo de nossa tragetória musical,

que o caminho da educação, cultura

e

artes, sempre será a maior

sensibilidade que o ser humano pode ter em sua tragetória de vida.

Por isso, queremos através do canto, da música chegar a cada \ar,
oferecendo o melhor que a cultura musical.

Com isso, colocamos o referido projeto

â disposição

para uma

apresentação em escola de nosso municipio de : 45(quarenta e cinco)
mrnutos.
E por ser esta declaraçáo porverdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,Z2 de dezembro de 2020.
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III _ TERMO

DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL -

ANEXO

MANIFESTAÇÃO
CULTURAL

Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares'o

Eu,

Fabrício Viruel de Medeiros proponente do Projeto Hino de
Guaratuba, inscrito no Edital n'003/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL, venho por meio desta
declaraçáo, para todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de
imagem para o uso do vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01
(u-) ano para uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da
Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação do

projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.

Guaratub a, 22 de Dezembro de 2020

CpF/MF drctgW.C4'q-BJ
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