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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023, PARA A CONCESSÃO DE 

PATROCÍNIO AOS BLOCOS DE RUA DO CARNAVAL DE PILAR/AL. 
 
ANEXO II - PROJETO TÉCNICO 
 
1. Título do Projeto técnico  
 
2. Proponente  3. CNPJ/CPF  
  
4. Proposta 
 
(Deve conter a descrição do bloco de Rua, o conceito que envolve a realização do mesmo, 
os locais e horários de concentração, dispersão e percurso, estrutura que pretende utilizar 
inclusive IDENTIFICANDO E COMPROVANDO OS ITENS QUE CONSTAM DOS 
CRITÉRIOS PARA CATEGORIA, NAQUILO QUE COUBER - esta orientação deve ser 
apagada do projeto submetido, pois consta somente como texto norteador.) 
 
5. Objetivos 
 
(Deve conter objetivo geral e objetivos específicos aos quais a atividade a ser desenvolvida 
pretende atender - esta orientação deve ser apagada do projeto submetido, pois consta 
somente como texto norteador.)  
 
6. Perfil e quantidade do(a)s participantes 
Público alvo das atividades; 
Estimativa de Público participante. 
(Esta orientação deve ser apagada do projeto submetido, pois consta somente como texto 
norteador.)  
 
7. Planilha de desembolso financeiro. 
 
8. Contrapartida  
(Detalhar como vai ocorrer a contrapartida - esta orientação deve ser apagada do projeto 
submetido, pois consta somente como texto norteador.) 
 
9. Tempo de existência do Bloco de Rua ou Escola de Samba. 
Data de fundação do Bloco de Rua ou  
Escola de Samba 
 
__/__/__ Anos de atuação: 
01 até 02 anos    (    ) 
02 à 05 anos                   (    ) 
De 05 à 10 anos               (    ) 
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10. Portfólio/Currículo do serviço cultural  
(Espaço para apresentação de recortes de jornais, matérias retiradas da internet ou redes 
Sociais, fotografias com referências históricas objetivas que identifiquem a data em que 
foram realizados, de forma a comprovar a realização de edições anteriores do bloco, bem 
como a participação do público. Este item do formulário se configura como comprovação 
documental das informações presentadas no item 4. Proposta. 
 
 
 
11. Anexos - (assinalar os itens anexados ao projeto técnico) 
(     )   -  Matérias de jornais ou site, publicações em revista; 
(     )   -  Fotos e vídeos de apresentações anteriores; 
(     )   -  Outros materiais que o proponente julgue importante;  
(     )   -  Carta de anuência de comprovação de serviços;   
(     )   - Outro. Especificar documentação:  
 
ASSINATURA  LOCAL E DATA  
 
 
 
_______________________________ 
Nome do(a) proponente/representante  
 
   
  
 
Pilar/AL, __ de ______de 2023. 
 
 


