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9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 As despesas para pagamento dos serviços prestados decorrentes da presente Ordem de Serviço
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
039 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo
015001.1339200322.082 - Criação, Manutenção e Fomento do Fundo Municipal de Cultura
33903100000 – Premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas.
264 – Ficha.
1001 – Fonte.

10. DA CONTRATAÇÃO
10.1 Os proponentes selecionados serão convocados através de Ato de Convocação publicado no site da 
Prefeitura de Viana, para, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da publicação da 
convocação no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura, assinar o Termo de Compromisso, conforme 
modelo previsto no Anexo VI.
10.2 O proponente que  não assinar o Termo de Compromisso, não apresentar a documentação estipulada no 
item 10.3 ou apresentá-la com alguma irregularidade perderá, automaticamente, o direito à premiação, sendo 
convocados os suplentes, pela ordem decrescente de classificação.
10.3 O proponente selecionado deverá, no momento da inscrição, como condição para efetivar o direito à 
premiação e a assinatura do Termo de Compromisso, anexar a seguinte documentação, a fim de comprovar
o atendimento às condições e vedações estabelecidas nos itens 3 e 4 do edital:
I - Pessoa Física:
a) Cópia da Cédula de Identidade – frente e verso.
b) Cópia do CPF.
c) Cópia do comprovante de residência no município de Viana, sendo um do exercício atual do mês, e 
outro datado de 02 (dois) anos ou mais, em nome do proponente (conta de água, energia, telefone, 
condomínio e outros comprovantes aceitos pela Comissão que comprovem efetivamente a residência). Não 
serão aceitos comprovantes de endereço em nome de terceiros.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na 
internet); ou apresentada sua impossibilidade;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser obtida nos 
sítios oficiais na internet); ou apresentada sua impossibilidade;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio do proponente (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais na internet); ou apresentada sua impossibilidade;
g) Prova de regularidade de com a Justiça Trabalhista, comprovando a inexistência de débitos 
trabalhistas (que poderá ser obtida nos sítios oficiais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, na internet);
h) Indicação do banco, agência e conta bancária  corrente, através de cópia de documento em que
constem essas informações (cartão, extrato etc) para depósito e movimentação dos recursos transferidos pelo 
FUNDO DE CULTURA para fins deste Edital. Não é permitida a indicação de conta salário.
II - Pessoa Jurídica sem fins lucrativos (inclusive MEI):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal do CNPJ;
c) Cópia do CPF do representante legal do CNPJ;
d) Cópia do comprovante de que a empresa está sediada no Estado do Espírito Santo, em nome da 
empresa proponente (conta de água, energia, telefone e outros comprovantes aceitos pela Comissão). Não 
serão aceitos comprovantes de endereço em nome de terceiros;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na 
internet), ou apresentada sua impossibilidade;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser obtida nos 
sítios oficiais na internet), ou apresentada sua impossibilidade com justificativa;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede da pessoa jurídica 
proponente (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na internet), ou apresentada sua impossibilidade;
h) Prova de regularidade como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (que poderá ser
obtida nos sítios oficiais na internet);
i)  Prova de regularidade de com a Justiça Trabalhista, comprovando a inexistência de débitos 
trabalhistas (que poderá ser obtida nos sítios oficiais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais doTrabalho, na internet);
j) Indicação do banco, agência e conta bancária, através de cópia de documento em que constem 
essas informações (cartão, extrato etc.) para depósito e movimentação dos recursos transferidos pelo FUNDO
DE CULTURA para fins deste Edital. Os contemplados que indicarem documentos de MEI deverão comprovar 
conta de pessoa jurídica (com CNPJ);
k) Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de validade vencido.
10.4 - Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de validade vencido.
10.5 - Após a assinatura do Termo de Compromisso (Anexo VI) pelo proponente selecionado, a SEMECT 
publicará no site da Prefeitura de Viana, no endereço www.viana.es.gov.br, o Ato de Confirmação de 
Documentação, para posterior assinatura do Termo de Compromisso e demais providências relativas ao 
pagamento do fomento.
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