
Projetos Indeferidos
LIC-SM 2023

26ª Mercocycle – Encontro dos Motociclistas do Mercosul
002/2023

Associação Motociclística Gaudérios do Asfalto 

Formulário Projeto:
 Item 6: não foi preenchido;
 Item 9: não constam os shows;
 Item 9: o número do público previsto não confere com o número de ingressos previstos no item 16;
 Item 7.2: prevê distribuição de ingressos para entidades assistenciais, não há previsão no plano de

distribuição;
 Item 15: o número de camisetas não confere com o previsto na planilha orçamentária;
 Item 15: não há previsão dos ingressos que serão distribuídos de forma gratuita (SMC e entidades

assistenciais).

Planilha Orçamentária:
 Vedado a mesma rubrica para fontes de financiamento diferente: camisetas manga curta;
 Preenchimento inconsistente não consta o nome e o CNPJ de prestadores de serviços na terceira

coluna;
 Nas outras fontes, não há previsão de pagamento das demais bandas previstas na programação;
 Como há previsão de divulgação e publicidade pela LIC, deverá especificar quais serão os itens que

serão pagos com outras fontes dentro de divulgação e publicidade.

Anexos Obrigatórios: 
 Contrapartida oficina: não consta o conteúdo programático, currículo/portfólio dos ministrantes, número

de participantes, critério de escolha dos participantes, carga horária e carta de aceite dos envolvidos;
 Contrapartida: não consta carta de aceite da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;
 Banda Arde Rock: não consta repertório;
 Banda Old Bikers: não consta carta de aceite, portfólio e repertório;
 Festival de Bandas prevista na programação: não constam informações como: relação das bandas

participantes, fonte de financiamento, carta de aceite, portfólio e repertório.

Super Ação Através da Arte 2023
003/2023

ONG Nossa Vida Sua Vida

Formulário Projeto:
 Item 6: não constam: a oficineira de dança, a oficina de acompanhamento psicológico e pedagógico;
 Item 9: não constam: oficina de percussão e acompanhamento pedagógico;
 Item 11: prevê monitores para oficinas até dezembro/2023, no entanto as oficinas estão previstas até

novembro/2023;
 Item 15: o número de panfletos não confere com o previsto na planilha orçamentária;
 Item 17: não informa a destinação do material permanente após a finalização do projeto. (instituições

vinculadas ao poder público municipal, entidades ou organizações da sociedade civil);
 Item 18: não constam nome e CNPJ dos prestadores de fora do Município;
 Item 19: não há recursos originários do Município, não deverá ser preenchido.

Planilha Orçamentária:
 Item 7.3: CNPJ inválido;
 Item 7.4: CNPJ inválido;
 Percentual para o Empreendedor Cultural ultrapassou o limite permitido de 20%;
 Item 7.5: descrição do serviço não confere com a carta de aceite;
 Item 8.3: rubrica referente ao item divulgação;
 Item 8.4: o CNPJ (produção teatral) está em desconformidade com a rubrica material de consumo;
 Item 8.4: caso os figurinos sejam confeccionados a rubrica deverá constar no item 7, com CNPJ apto

para a referida rubrica;



 Itens  14.1,  15.1,  16.1,  17.1:  preenchimento  está  inconsistente:  após  o  número  deverá  descrever
somente  o  serviço,  o  nome e  o  CNPJ/CPF deverá  estar  descrito  na  terceira  coluna  da  planilha,
devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;

 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados
a emitir documento fiscal hábil.

Anexos Obrigatórios: 
 Não consta carta de aceite da produção executiva;
 Não constam carta de aceite e currículo das oficinas de acompanhamento psicológico e pedagógico

previstas no objetivo geral do projeto item 8;
 A carta de aceite e o orçamento de Andiara Porto não apresenta assinatura;
 Valor da carta de aceite e do orçamento de Andiara Porto não confere com o valor previsto na planilha

orçamentária;
 Valor da carta de aceite e do orçamento de Douglas Dorneles não confere com o valor previsto na

planilha orçamentária;
 Não constam as cartas de aceite dos participantes/entidades envolvidas na contrapartida;
 Não consta carta de ciência do local onde será executado o projeto;
 Não contam os seguintes anexos referentes a todas as oficinas:

1. Conteúdo programático;
2. Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária.

 Não  consta  a  listagem  completa  dos  materiais  referentes  aos  itens  8.1,  8.2  e  8.4  da  planilha
orçamentária;

 O valor do orçamento e da carta de aceite não confere com a planilha orçamentária referente à rubrica
coordenação administrativo-financeiro;

 Os valores do orçamento e da carta de aceite não conferem com a planilha orçamentária das seguintes
rubricas: monitor das oficinas, elaboração e captação;

 Não consta a carta de aceite das rodas de conversa prevista no item 12 da planilha orçamentária.

OBS: O orçamento da ONG apresenta uma planilha referente ao ano de 2009.

Ciranda das Artes 2023
004/2023

Camila Forgiarini

Formulário Projeto:
 Item 12: Nome da Secretaria não confere.

Planilha Orçamentária:
 Itens  13.1,  13.2,  14.1,  15.1  e  16.1:  a  formatação  da  planilha  não  permite  identificar  o  CNPJ  do

prestador de serviços;
 Item 17.1: não consta o CNPJ/CPF do prestador de serviços.

Anexos Obrigatórios: 
 O valor da carta de aceite não confere com a planilha orçamentária referente à rubrica do item 5 da

planilha.

A Hora do conto nas Escolas Públicas de Santa Maria -  2023
005/2023

Camila Forgiarini

Planilha Orçamentária:
 Itens 5.1, 12.1, 13.1, 13.2, 14.1, 15.1 e 16.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ

do prestador de serviços;
 Item 6: rubrica referente ao item serviço pessoa jurídica, realocar para o item 7.1;
 Item 17.1: não consta o CNPJ/CPF do prestador de serviços.

Anexos Obrigatórios: 
 A carta de aceite da rubrica assistente de produção não apresenta assinatura;



Aki Som - 2023
006/2023

Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável - SAEMA

Formulário Projeto:
 Item 17: não informa a destinação do material permanente após a finalização do projeto (instituições

vinculadas ao poder público municipal, entidades ou organizações da sociedade civil);
 Item 18: não se aplica, pois no projeto não constam prestador de serviço ou fornecedores de bens de

fora do Município.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos;

 Item 7.1, 7.2, 14.1, 15.1, 16.1 e 17.1: na segunda coluna não consta a descrição do serviço, o nome e
o CNPJ deverá constar na terceira coluna;

 Item 7.1: número do CNPJ não confere com o número da carta de aceite;
 Item 7.2: CNPJ inválido;
 Itens 1, 2,8, 9: na terceira coluna não consta o nome do fornecedor/prestador de serviços;
 Itens 15.1 e 17.1: CNPJ inválido.

Anexos Obrigatórios:
 Não consta carta de aceite da FEICOOP e da SAEMA previstos no item 11;
 Não  confere  o  número  do  CNPJ  da  carta  de  aceite  da  oficina  de  percussão  com  a  planilha

orçamentária; 
 Não constam os currículos dos profissionais envolvidos na contrapartida: psicóloga, assistente social e

pedagoga.

Da Rua Pra Roda - 2023
007/2023

Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável - SAEMA

Formulário Projeto:
 Item 18: não se aplica, pois no projeto não constam prestador de serviço ou fornecedores de bens de

fora do Município;
 Item 15: não foi preenchido (camisetas).

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos;

 Item 6.1, 7.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1: na segunda coluna não consta a descrição do serviço, o nome e o
CNPJ deverá constar na terceira coluna;

 Itens 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 e 17: na terceira coluna não consta o nome do fornecedor/prestador
de serviços;

 Percentual para o Empreendedor Cultural ultrapassou o limite permitido de 20%;
 Item 7.1: CNPJ inválido;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

Anexos Obrigatórios:
 Não constam as cartas de aceite da FEICOOP e da SAEMA previstos no item 11;
 Não constam os currículos dos profissionais envolvidos na contrapartida: psicóloga, assistente social e

pedagoga.



Viva a Vida- 2023
008/2023

Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável - SAEMA

Formulário Projeto:
 Item 18: não se aplica, pois no projeto não constam prestador de serviço ou fornecedores de bens de

fora do Município.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número  deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos;

 Item  7.1, 7.2, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1: na segunda coluna não consta a descrição do serviço, o nome e o
CNPJ deverá constar na terceira coluna;

 Itens 1, 2, 7, 8, 14, 15, 16 e 17: na terceira coluna não consta o nome do fornecedor/prestador de
serviços;

 Percentual para o Empreendedor Cultural ultrapassou o limite permitido de 20%.

Anexos Obrigatórios:
 Não constam as cartas de aceite da FEICOOP e da SAEMA previstos no item 11;
 Não constam os currículos dos profissionais envolvidos na contrapartida: psicóloga, assistente social e

pedagoga.

Ricordi D’Itália há 36 Anos Fomentando a cultura Italiana - 2023
009/2023

Grupo de Arte e Cultura Italiana Ricordi D’Itália

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 11: falta descrição do mês de setembro da Associação Colibri;
 Item 18: não constam nome, CNPJ e justificativa para contratação do prestador de serviço de fora do

Município.
 
Planilha Orçamentária:

 Item 6.1: rubrica referente ao item 7, realocar.

Anexos Obrigatórios:
 Carta de Aceite do Lar das Vovozinhas, Lar Itagiba, Orçar Pithan e Associação Colibri;
 Oficinas: não constam as seguintes informações: 
a) Conteúdo programático; 
b) Número de participantes e critério de escolha dos participantes.

Manutenção e Melhorias no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria  - 2023
010/2023

Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Santa Maria – AMARQHIST

Formulário Projeto:
 Item 6: os fornecedores de bens (lojas) não se aplicam na ficha técnica;
 Item 6: não consta a função dos prestadores de serviços;
 Item 18: não consta nome e CNPJ dos fornecedores de outro município;
 Item 20: não foi preenchido.

Anexos Obrigatórios:

 Não consta a carta de aceite dos envolvidos na contrapartida – visitas guiadas.



Santa Maria em Música - 2023
011/2023

MT Comunicação e Produção de Eventos 

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou Ano de execução;
 Item 2: Não foi preenchido o valor total do projeto;
 Item 4: Contratação de serviços de contador de outro Município, vedado pelo Artigo 53 da Instrução

Normativa 002/2022;
 Item 19: O valor das outras fontes não confere com o valor previsto na planilha orçamentária;
 Item 15: não consta o plano de distribuição dos Press Kits.

Planilha Orçamentária:
 Não consta o valor previsto na carta de aceite de Tuny Brum;
 Não consta o valor previsto na carta de aceite da Escola de Dança Ballet Clássico;
 Não consta o valor previsto na carta de aceite de Carta de Aceite de Fernando Ávila;
 Não consta o valor previsto na carta de aceite de Thayná Máximo de Almeida;
 Não confere valor da rubrica 5.3 com a carta de aceite da prestadora de serviços;
 Não confere valor da rubrica 5.1 com a carta de aceite da prestadora de serviços;
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos de forma legível;

 Item 5.2: a rubrica prevista (produção) não se aplica como cachê;
 Itens 1 e 5: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ do prestador de serviços;
 Itens 7 e 13:  a formatação da planilha não permite identificar  o nome e o CNPJ do prestador de

serviços;
 Item 7.3: rubrica referente ao item 13, divulgação e publicidade;
 Itens 8 e 12: não constam o nome e o CNPJ dos prestadores de serviços;
 Itens 14,15,16 e 17: o preenchimento está inconsistente: após o número, deverá estar descrito na

segunda coluna o serviço e na terceira coluna da planilha o nome e o CNPJ/CPF, devendo a planilha
estar com todos os campos preenchidos.

Anexos Obrigatórios:
 Não contam carta de aceite e currículo/portfólio da Cia de Teatro prevista no item 10 do projeto;
 Não contam a carta de aceite e currículo/portfólio dos participantes envolvidos na contrapartida (Trio de

Corda);
 A carta de aceite da Escola de Dança e Ballet Clássico não apresenta assinatura;
 Não constam currículo/portfólio dos seguintes prestadores de serviços:
a) Escola de Ballet;
b) Tuny Brum;
c) Fernando Ávila;
d) Juliana Pires;
e) Thayná Máximo de Almeida.

Dançando para Educar - 2023
012/2023

MT Comunicação e Produção de Eventos 

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 4: o prestador de serviços da Produção Executiva não confere com o prestador emitente da Carta

de Aceite do referido serviço;
 Item 4: Contratação de serviços de contador de outro Município, vedado pelo Artigo 53 da Instrução

Normativa 002/2022;
 Item 15: não consta o plano de distribuição das camisetas.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos de forma legível;

 Item 7.1: rubrica referente ao item 13 – divulgação e publicidade;



 Itens 7 e 8: a formatação da planilha não permite identificar o nome e o CNPJ dos prestadores de
serviços;

 Item 8.1:  rubrica referente ao item 13 – divulgação e publicidade e a  formatação da planilha não
permite identificar o nome e o CNPJ do prestador de serviços;

 Item 10: rubrica referente ao item 7 – serviços de terceiros pessoa jurídica a descrição das despesas
deverá constar somente o serviço contratado sem unidades de medida;

 Item 10.1 e 10.2: Não confere o número do CNPJ com o número do CNPJ da Carta de Aceite;
 Itens 12: a formatação da planilha não permite identificar o nome e o CNPJ do prestador de serviços: e

não confere o número do CNPJ com o número do CNPJ da Carta de Aceite;
 Item 13: a formatação da planilha não permite identificar o serviço, o nome e o CNPJ do prestador de

serviços;
 Itens 14,15,16 e 17: o preenchimento está inconsistente: após o número, deverá estar descrito na

segunda coluna o serviço e na terceira coluna da planilha o nome e o CNPJ/CPF, devendo a planilha
estar com todos os campos preenchidos;

 Não confere valor da rubrica 17.1 com a carta de aceite do prestador de serviços.

Anexo Obrigatório:
 Não consta a carta de aceite da Produção Executiva, prevista no item 4 (quatro) do projeto;
 Oficinas de Ballet: não contam as seguintes informações: 
a) Nome dos oficineiros;
b) Conteúdo programático;
c) Critério de escolha dos participantes;
a) Carga horária;
b) Carta de aceite dos oficineiros (declaração no caso de subcontratação);
c) Currículo/Portfólio do oficineiros;
 Oficinas da contrapartida: não contam as seguintes informações: 
a) Critério de escolha e número de participantes;
d) Carta de aceite do oficineiro.

Contar e Encantar Histórias - 2023
013/2023

MT Comunicação e Produção de Eventos 

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 4: Contratação de serviços de contador de outro Município, vedado pelo Artigo 53 da Instrução

Normativa 002/2022;
 Item  15:  não  consta  no  plano  de  distribuição:  Press  Kits  informativos  e  do  material  de  apoio

pedagógico.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos de forma legível;

 Item 1.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ do prestador de serviços;
 Item 5.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ do prestador de serviços;
 Itens 7.1, 7.2 e 7.3: a formatação da planilha não permite identificar o nome e o CNPJ dos prestadores

de serviços;
 Item 7.3: rubrica referente ao item 13 – divulgação e publicidade;
 Item 12.1: Não constam o nome e CNPJ do prestador de serviços;
 Item 13: não confere a sequência da numeração;
 Itens  13.1,  13.2,  13.3:  a  formatação  da  planilha  não  permite  identificar  o  nome  e  o  CNPJ  dos

prestadores de serviços;
 Item 13.3: não consta o CNPJ do prestador de serviços;
 Itens 14, 15, 16 e 17: o preenchimento está inconsistente: após o número, deverá estar descrito na

segunda coluna o serviço e na terceira coluna da planilha o nome e o CNPJ/CPF, devendo a planilha
estar com todos os campos preenchidos;

 Item 18.1: preenchimento inconsistente.

Anexo Obrigatório:
 Não consta a Carta de Aceite da Secretaria de Educação do projeto em questão a carta de aceite

apresentada se refere a outro projeto;



 Anexo dos vídeos: o segundo link não permite acesso;
 Não consta detalhamento sobre o material de apoio pedagógico devendo anexar uma proposta do

material que será distribuído para os alunos;
 Não consta detalhamento sobre os Press Kits para as escolas;
 Carta de Aceite do Cenário não apresenta assinatura;
 Oficina da contrapartida: não contam as seguintes informações: 
d) Nome do oficineiro;
e) Conteúdo programático;
f) Critério de escolha dos participantes;
e) Carta de aceite do oficineiro;
f) Currículo/Portfólio do oficineiro;
 Contação de Histórias: não conta o Currículo/Portfólio do contador de histórias.

Tributos 2ª Edição
014/2023

Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio 

Formulário Projeto/Anexo Obrigatório:
 Oficinas: não contam as seguintes informações: 
a) número de participantes e critério de escolha dos participantes

OBS: Essas informações poderão constar no Item 12 do formulário do projeto ou como um anexo.

Coral Illumina 2023
015/2023

Mariângela Scheffer Cardoso

Formulário Projeto:
 Item 2: informar o local de execução do projeto;
 Item 5: o preenchimento não se aplica, são prestadores de serviços no projeto;
 Item 6: não constam as seguintes informações: número de participantes e o critério de escolha dos

participantes por oficina;
 Item 12: nome da Secretaria não confere;
 Item 19: preenchimento incompleto;
 Item 20: falta informação referente ao ano de 2022;
 O período de execução informado das oficinas de canto coral e violão está inconsistente ao longo do

formulário do projeto, verificar os itens: 2, 7, 8, 10 e 11.

Planilha Orçamentária:
 Item 7.1: rubrica referente ao item 6, outros serviços pessoa física;
 Item 7.2: rubrica referente ao item 6, outros serviços pessoa física;
 Item 7.3: rubrica referente ao item 12, contrapartida;
 Preenchimento está inconsistente: falta dados, após o número deverá descrever somente o serviço, o

nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com
todos os campos preenchidos;

 Percentual para rubrica elaboração ultrapassou o limite permitido;
 Não está em PDF.

Anexos Obrigatórios: 
 A descrição do serviço da carta de aceite da prestadora de serviços Juliana Pires não confere com a

descrição do serviço previsto na planilha orçamentária;
 Não consta a carta de aceite da equipe principal referente à produção executiva.



CINEST- Festival Internacional de Cinema Estudantil 2023
016/2023

Mariângela Scheffer Cardoso

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou Ano de execução;
 Item 5: o preenchimento não se aplica, são prestadores de serviços no projeto;
 Item 9: o número de escolas beneficiadas com palestra e exibição de filmes não confere com o número

de escolas previstas no item 11;
 Item 12: contrapartida palestra falta informações (ver anexos obrigatórios).

Planilha Orçamentária:
 Não está em PDF;
 Preenchimento está inconsistente: após o número  deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 6.1: a formatação da planilha não permite identificar o prestador de serviço;
 Item 7.1: a formatação da planilha não permite identificar o serviço.

Anexos Obrigatórios: 
Oficina de Roteiro Cinematográfico: não constam as seguintes informações: 
a) Número de participantes e critério de escolha dos participantes;
b) Carga horária;
Oficina de Direção de Arte: não constam as seguintes informações: 
c) Conteúdo programático; 
a) Currículo/portfólio dos oficineiros;
b) Número de participantes e critério de escolha dos participantes;
c) Carga horária;
d) Carta de aceite do oficineiro.
Palestra sobre a Importância de legenda e janela em Libras em filmes : não constam as seguintes
informações: 
a) Conteúdo programático; 
b) Currículo/portfólio do palestrante;
c) Número de participantes e critério de escolha dos participantes;
d) Carga horária;
e) Carta de Aceite do palestrante.
Palestra prevista como contrapartida: não constam as seguintes informações: 
a) Tema e conteúdo programático; 
b) Currículo/portfólio do palestrante;
c) Número de participantes e critério de escolha dos participantes;
d) Carga horária;
e) Carta de Aceite do palestrante.

Palco Treze para Crianças - 2023
017/2023

Grupo Pregando Peça

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 12: não constam na descrição as informações sobre as histórias a serem contadas e sobre a

prestadora de serviço prevista na planilha orçamentária item 12.1;
 Item 18: não consta justificativa para contração de serviços com sede fora do Município de Santa Maria

da prestadora de serviços prevista na planilha orçamentária no item 12.1;
 Item 18: deverá constar o nome e o CNPJ de todos os prestadores de serviços;
 As informações descritas no item 6 referentes a contrapartida social não conferem com as informações

descritas no item 12.

Planilha Orçamentária:
 Vedada mais de três rubricas para o próprio Empreendedor Cultural;
 Item 12.2: não constam o nome e o CNPJ do prestador de serviço;
 Item 13.2: o prestador de serviço descrito na planilha com condiz com o serviço que será contratado.



Anexos Obrigatórios: 
Participantes da Ficha Técnica do item 6 do formulário : não constam as cartas de aceite: elaboração,
produção executiva e da contrapartida social (Sérgio Andre).

Brique da Vila Belga - 2023
018/2023

Marcos Vinicius Caye Lara 

Formulário Projeto:
 Item 9 das metas: valores dos cachês não conferem com o previsto na planilha orçamentária;
 Item 10 dos cachês: valores dos cachês não conferem com o previsto na planilha orçamentária.

Planilha Orçamentária:
 Item 4.1: não constam o nome e o CNPJ do prestador de serviço;
 Itens 14, 16 e 17: o preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o

serviço, o nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha
estar com todos os campos preenchidos;

 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados
a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Oficinas: não contam as seguintes informações: 
b) Critério de escolha dos participantes;
c) Carta de aceite do oficineiro;
d) Carta de aceite da Escola ou da SMED;
 Chamada  Pública:  Item  3.3:  os  valores  dos  cachês  não  conferem  com  o  previsto  na  planilha

orçamentária.

Circuito Gárgula Underground  - 2023
019/2023

Cássio Fernandes Lemos

Formulário Projeto:
 Item 2: a data de início da execução não confere com o item 11;
 Item 12: faltam informações referentes aos shows e oficinas como: forma/critérios de seleção das

bandas e oficineiros, forma de pagamento e demais anexos obrigatórios dos shows e oficinas;
 Item 17: Não consta justificativa para contratação das bandas regionais e nacional.

Planilha Orçamentária:
 Item 10: realocar os prestadores de serviços para os itens 6 e 7;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 É vedado o pagamento da mesma rubrica (gráfica) para fontes de financiamento diferentes (LIC e

outras fontes).

Cine em Movimento - 2023
020/2023

Oficina de Vídeo – TV OVO

Formulário Projeto:
 Item 7: as datas de execução das sessões não conferem com o item 11.

Planilha Orçamentária:
 Item 7.4: CNPJ não é válido;
 Itens 12.1: o preenchimento está inconsistente: após o número e o serviço, deverá  estar descrito na

terceira coluna da planilha o nome e o CNPJ/CPF, devendo a planilha estar com todos os campos
preenchidos;



 Item 12.1: o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária não confere com o prestador
emitente da carta de aceite responsável pelo debate (Gilvan). 

Anexo Obrigatório:
 Debates: não conta o currículo do responsável (Gilvan Veiga).

28º Rodeio Internacional do Conesul
021/2023

Leonardo Gadea

Formulário Projeto:
 Item 3: não consta número da inscrição municipal;
 Item 4: CNPJ da coordenação administrativo-financeira está inválido;
 Item 6: não contam os shows;
 Item 15: não prevê 10% dos ingressos para a SMC e o nome da secretaria não confere;
 Item 18: não consta identificação (nome e CNPJ) e justificativa para contratação de serviço de fora do

Município ( Grupo Carqueja e Enio Medeiros); 
 Item 20: histórico está incompleto.

Planilha Orçamentária:
 O preenchimento está inconsistente: na terceira coluna deverá  estar descrito o nome e o CNPJ/CPF

do prestador de serviços;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF estão habilitados a

emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite da Coordenação administrativo-financeira;
 Não consta a declaração no caso de subcontratação de Lisandro Amaral;
 A carta de aceite da Associação Tradicionalista Estância do Minuano não está em PDF;
 Oficina da contrapartida: não contam as seguintes informações: 
a) Número de participantes;
b) Critério de escolha dos participantes;
c) Carga horária;
d) Conteúdo programático.

Olhares da Comunidade - 2023
022/2023

Oficina de Vídeo – TV OVO

Formulário Projeto:
 Item 2: as datas de execução do projeto não conferem com o item 11.

Planilha Orçamentária:
 Item 7.2; CNPJ não é válido.

Restabelecendo o Tempo pela Restauração do Jornal Diário do Interior 1912 - 2023
024/2023

Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Santa Maria – AMARQHIST

Formulário Projeto:
 Item 2: as datas de execução do projeto não conferem com os itens 7 e 11;
 Itens 4 e 6: não constam as cartas de aceite da coordenação administrativo-financeira e produção

executiva;
 Item 9: o número de oficinas não confere com os itens 11 e 12;
 Item 11: não consta  o local referente ao serviço de pessoa jurídica contratada.

Planilha Orçamentária:
 Itens 7.1, 17.1, 18.1: a formatação da planilha não permite identificar o serviço de forma clara.



Anexo Obrigatório:
 Oficinas: não contam as seguintes informações: 
e) Número e critérios de escolha dos participantes;
g) Carga horária;
h) Carta de aceite do oficineiro;
i) Currículo/portfólio do oficineiro.

Coral Nativista Gaúcho - 2023
025/2023

Associação Coral Coração do Rio Grande

Formulário Projeto:
 Itens 4: não consta a carta de aceite da produção executiva;
 Item 11: não consta a carta de aceite dos envolvidos nas apresentações já confirmadas (exceção da

Escola Municipal).

Planilha Orçamentária:
 O preenchimento está inconsistente: após o número na segunda coluna deverá estar descrito somente

o serviço, na terceira coluna deverá  estar descrito o nome e o CNPJ/CPF;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Oficinas: não conta o número e critério de escolha dos participantes.

Intervenções Poéticas 1ª Edição
026/2023

Camila Forgiarini

Formulário Projeto:
 Item 6: a ficha técnica não confere com o anexo das intervenções poéticas;
 Item 7: não consta na descrição as apresentações nas Escolas da Rede Pública conforme prevê os

itens 10 e 14;
 Item 11: não consta a definição dos espaços públicos.

Planilha Orçamentária:
 Item 12.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ de forma clara;
 Item 13, 14, 15 e 16: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ de forma clara;
 Item 17: não consta o CNPJ/CPF do prestador de serviço.

Anexo Obrigatório:
 Não  consta  a  carta  de  ciência  de  uso  de  espaço  público  emitido  pela  Secretaria  de  Município

responsável.

Por Onde Passa a Memória da Cidade 2023 / Cartas de Felippe
028/2023

Oficina de Vídeo – TV OVO

Formulário Projeto:
 Item 12: não consta a carta de aceite dos beneficiados com a exibição do filme – Feira do Livro e

Cineclube;
  Item 18: não consta o número do CNPJ;
 Item 18: não consta justificativa para contratação de serviço de fora do Município (hospedagem e

alimentação).

Planilha Orçamentária:
 Itens 7.9, 7.10, 7.11: o CNPJ inválido;



 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados
a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Workshops: não conta os critérios de escolha dos participantes.

OBS.: Essa informação poderá constar no Item 12 do formulário do projeto ou como um anexo.

O Sangue da Terra 2023
029/2023

Laédio José Martins

Formulário Projeto:
 Erros na formatação do formulário padrão do projeto: não conta a logo da LIC-SM e a identificação dos

itens do formulário padrão; 
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 3.1: preenchimento não se aplica o Empreendedor Cultural é pessoa jurídica;
 Item 5: o preenchimento do item se aplica ao item 6, ficha técnica;
 Item 6: não foi preenchido o item referente a equipe técnica do projeto;
 Item 18: o preenchimento do item se aplica somente para contratação de prestador de serviços de fora

do Município deverá constar: nome, função, CNPJ/CPF dos prestadores de serviço de outro município
e a justificativa.

Planilha Orçamentária:
 A planilha orçamentária apresenta problemas na sua formatação;
 Item 13.1: O preenchimento está inconsistente: na terceira coluna não consta o nome e o CNPJ do

prestador de serviços;
 Item  14.1:  Preenchimento  está  inconsistente:  após  o  número  deverá  descrever  o  serviço  –

coordenação administrativo-financeira;
 Item 15.1: Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever  o serviço  - elaboração

do projeto;
 Item 16.1: Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever  o serviço  - captação;
 O serviço “proponente” não se aplica ao item 14.1;
 O serviço “produtor executivo” não se aplica ao item 16.1;
 Existem duas rubricas iguais para o mesmo prestador de serviços na planilha orçamentária itens 6.7 e

16.1 (Homero Antunes – produtor executivo);
 Itens 7.1, 7.2, 7.4: rubricas referentes ao item 13 divulgação;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 O  valor  da  carta  de  aceite  do  produtor  executivo  não  confere  com  o  valor  previsto  na  planilha

orçamentária;
 O valor da carta de aceite do Empreendedor Cultural não confere com o valor previsto na planilha

orçamentária;
 A  descrição  dos  serviços  da  carta  de  Aceite  do  Empreendedor  não  confere  com  os  serviços

relacionados na planilha orçamentária;
 O valor  da carta de aceite do serviço de transporte não confere com o valor  previsto na planilha

orçamentária;
 Não consta carta de ciência da entidade envolvida na programação item 11: Associação de Catadores;
 Não  consta  carta  de  aceite  das  instituições  previstas  para  exibição  do  documentário  item  12:

Associações, Cooperativas de Catadores, Escolas Municipais, Estaduais, Universidades e Instituições;
 Não  consta  detalhamento  sobre  a  ação  prevista  na  contrapartida  item  12:  Ações  de  Educação

Ambiental nos ambientes escolares;
 Não consta a carta de aceite do prestador de serviços previsto no item 5 do formulário – Impressão do

material de divulgação.



XXXIX Festival de Músicas Carnavalescas e III Festival de MPB
030/2023

Iara Druzian 

Formulário Projeto:
 Item 1: o valor solicitado não confere com a planilha orçamentária;
 Item 2: o valor solicitado não confere com a planilha orçamentária;
 Item 5: o local (Florata) não confere com o local descrito nos itens 2 e 11;
 Item 5: o CNPJ da Vila Brasil não é válido;
 Item 15: não consta a distribuição das camisetas;
 Item 19: o valor solicitado não confere com a planilha orçamentária;
 Item 20: o valor descrito na observação não confere com a planilha orçamentária.

Planilha Orçamentária:
 Itens 5.1, 11.1 e 13,1: não consta o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 5.15: o número do CNPJ não é válido.

Anexo Obrigatório:
 O valor da carta de aceite da Vila Brasil não confere com o valor previsto na planilha orçamentária;
 O valor previsto no regulamento para Melhor Arranjo – Músicas Carnaval não confere com o valor

previsto na planilha orçamentária;
 Não consta Carta de Ciência do Espaço – Sede da Associação Ex-alunos Maristas (caso se aplique);
 Regulamento: Item 9, prevê disponibilização do instrumento Bateria, não prevê recurso na planilha

orçamentária;
 Regulamento: o cronograma não confere com o item 11 do formulário do projeto;
 Oficinas: não conta o número de participantes.

EnsinArte - 2023
031/2023

Marcos Vinicius Caye Lara

Planilha Orçamentária:
 Item 7.3: não consta o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 7.5: O número do CNPJ  não é válido;
 Itens 14.1 e 16.1: O preenchimento está inconsistente: após o número na segunda coluna deverá estar

descrito somente o serviço, na terceira coluna deverá  estar descrito o nome e o CNPJ/CPF.

Anexo Obrigatório:
 Oficinas: não conta as seguintes informações: 
a) Critério de escolha dos participantes;
b) Carta de aceite do oficineiro.

II Festa dos Tropeiros – II Tropeada da Canção Nativa 
032/2023

Iara Druzian 

Formulário Projeto:
 Item 10: não consta detalhamento do Rodeio Artístico e dos Jogos Campeiros;
 Item 15: não consta distribuição das camisetas.

Planilha Orçamentária:
 Itens 5.7, 8.1, 13.1,14.1,15.1, 16.1 e 17.1: não consta o nome e o número do CNPJ na terceira coluna.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite de Claudio Seeger;
 Não consta carta de ciência do local de desfile dos Tropeiros (Sub-Prefeitura);
 Não consta os anexos obrigatórios relacionados ao show de intervalo:  carta  de aceite,  portfólio  e

repertório;
 Contrapartida ação educativa: não consta carga horária e previsão do número de participantes;



 O valor previsto no regulamento como premiação especial não confere com o valor previsto na planilha
orçamentária;

 Detalhar os 28 troféus previstos no item 7.11 da planilha orçamentária;
 Os anexos cartas de aceite: Sergio Seeger, CTG Vitório Mario e Escola EEEM Princesa Isabel não

estão em PDF.

Livro Livre – Feira do Livro de Santa Maria 2023
033/2023

Letícia Sarturi Isaia

Formulário Projeto:
 Item 2: o título do projeto não confere com o item 1;
 Item 2: a data de execução não confere com o item 11 (programação);
 Item 18: não consta o nome e o CNPJ dos prestadores de serviços de fora do Município;
 Item 20: não confere o valor aprovado em 2013.

Planilha Orçamentária:
 Item 5.2: não consta o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 5.6: o nome descrito na terceira coluna não confere com o CNPJ;
 O título do projeto na planilha não confere com o item 1 do formulário do projeto.

Anexo Obrigatório:
 Não consta a carta de aceite de Ailton Krenak;
 Não consta a carta de Aceite de Jeferson Tenório;
 Oficinas: não conta os critérios de escolha dos participantes.

Oficina de Percussão Social Atoque  - 2023
034/2023

Atoque Ensino de Música, Arte e Cultura Ltda

Formulário Projeto:
 Item 15: não consta a distribuição das camisetas.

Recreio Musical  - 2023
035/2023

Atoque Ensino de Música, Arte e Cultura Ltda

Formulário Projeto:
 Item 4: não consta a carta de aceite de Assessoria de Divulgação que foi incluída no item 4 – alteração

do formulário padrão;
 Item 15: não consta a distribuição das camisetas.

Santa Musica Festival - 2023
036/2023

Atoque Ensino de Música, Arte e Cultura Ltda

Formulário Projeto:
 Item 4: não consta a carta de aceite de Assessoria de Divulgação que foi incluída no item 4 – alteração

do formulário padrão;
 Item 6: não consta a carta de aceite da produção musical;
 Item 12: não consta carta de ciência dos espaços públicos previstos na contrapartida;
 Item 15: não consta a distribuição das camisetas;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitados a

emitir documento fiscal hábil.

Planilha Orçamentária:



 Item 6.3: CPF não habilitado para a contratação de prestadores de serviços;
 Item 6.4: CPF não habilitado para a contratação de prestadores de serviços;
 Item 7.3: não informa o número de troféus e o valor unitário;
 Item 12.1:  o prestador de serviço previsto na planilha não confere com o previsto  no item 12 do

formulário do projeto;
 Item 13.7: O CNPJ não confere com o prestador de serviços descrito na planilha orçamentária.

Festival de Cinema Italiano no Brasil - 2023
037/2023

Associação Italiana de Santa Maria 

Formulário Projeto:
 Item 11: A data do filme treze não confere com o item 7.

Planilha Orçamentária:
 A planilha orçamentária não está em PDF;
 Item 5.1: caso o mesmo esteja se referindo a contrapartida proposta deverá realocar para o item 12 da

planilha;
 Item 10.1: realocar para o item 7;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

1º Livro na Mão – Poesia, Arte e Solidariedade-
038/2023

Casa do Poeta de Santa Maria

O formulário do projeto a planilha orçamentária e seus anexos impossibilitam a análise técnica de
forma clara e consistente. 

Viajar na Palavra – 1ª Oficina Literária Criativa
039/2023

Casa do Poeta de Santa Maria

Formulário Projeto:
 Não está em PDF;
 Item 2: O título do projeto não confere com o item 1;
 Item 5 e 6: informar somente a função que será exercida pelo prestador de serviços no projeto;
 Item 12: não apresentou proposta de contrapartida social.

Planilha Orçamentária:
 O preenchimento está inconsistente: após o número na segunda coluna deverá estar descrito somente

o serviço, na terceira coluna deverá  estar descrito o nome e o CNPJ/CPF;
 Não está em PDF;
 Item 5.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna;
 Item 8.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna;
 Item 11.1: não consta o nome e o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 12.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna;
 Item 13.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna;
 Item 13.1: o número do CNPJ é inválido;
 Itens 14 ,15 e 17 : não constam os nomes dos prestadores de serviços na terceira coluna;
 Item 16.1: o serviço deverá consta na segunda coluna e o nome na terceira coluna;
 Item 16.1: o número do CNPJ é inválido;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 Ultrapassou o limite permitido para o próprio Empreendedor Cultural – 20%.

Anexo Obrigatório:



 É  vedada  aquisição  de  bens  e  a  contratação  de  serviços  pelo  projeto:  dos  servidores  públicos
municipais;

 Apresenta  carta  de  aceite  de  vários  prestadores  de  serviços  não  relacionados  na  planilha
orçamentária;

 Não consta a carta de aceite da oficineira Vera Campos;
 Não consta o currículo Maria Regina Soares;
 Oficinas  Literárias:  não  constam  as  seguintes  informações:  Número  de  participantes,  critério  de

escolha dos participantes;
 Na ficha técnica item 6 prevê contratação de palestrantes, não há anexos referentes a palestras.

Royale: Arte e Cidadania  - 2023
040/2023

Royale Escola de Dança e Integração Social 

Planilha Orçamentária:
 Percentual para o Empreendedor Cultural ultrapassou o limite permitido de 20%;
 Item 10: realocar todos os prestadores de serviços para o item 7.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite da Maria de Lourdes Rosa Athaides – previsto no item 6 do formulário

projeto;
 Não consta carta de ciência do local de execução do projeto – Royale previsto no item 11.

Documentário Memórias de  Uma Infância Trans - 2023
041/2023

Lucas Preigschadt

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 11: Não constam os locais públicos das quatro exibições;
 Item 12: faltam detalhamentos da contrapartida proposta;
 Item 15: prevê distribuição de DVDs não consta previsão de recursos para essa rubrica.

Planilha Orçamentária:
 O preenchimento está inconsistente: após o número na segunda coluna deverá estar descrito somente

o serviço, na terceira coluna deverá  estar descrito o nome e o CNPJ/CPF;
 Itens 1.1 e 2.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna, verificar se o CPF está

habilitado para o serviço contratado;
  Item 5:  não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna, verificar  se o CPF está

habilitado para o serviço contratado;
 Item 5: rubricas referentes ao item 6 (CPF) ou 7 (CNPJ) da planilha;
 Item 6.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna, verificar se o CPF está

habilitado para o serviço contratado;
 Item 12.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna;
 Item 12.1: prevê  quatro serviços de exibição de imagem,  não prevê na descrição do  item 12 do

formulário do projeto essa contrapartida;
 Itens  13.1, 14.1, 16.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna, verificar se o

CPF está habilitado para o serviço contratado
 Item 15.1 e 17.1: não consta o nome do prestador de serviços na terceira coluna;
 Observar se todos os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária  com CPF estão

habilitados a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 O valor da carta de aceite do produtor e arranjador da trilha sonora não confere com o valor da planilha

orçamentária;
 Não consta a carta de aceite referente ao item 11 programação (espaços públicos);
 Não consta o currículo/portfólio de Márcia Fagundes – roteirista.



Mostra Rock  Girl Power - 2023
042/2023

Daiane Diniz

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 20: preenchimento não se aplica.

Planilha Orçamentária:
 O título do projeto não confere com o formulário padrão;
 O item 5.6: realocar a rubrica para o item 7 – serviço pessoa jurídica;
 O item 7.2: realocar a rubrica para o item 13 – divulgação;
 Itens 7.1, 7.2: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 A rubrica sonorização não apresenta número na primeira coluna e a formatação não permite identificar

o CNPJ do prestador de serviços;
 Itens 12.1, 13.1 e13. 4: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de

serviços;
 Itens 15.1, 16.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ do prestador de serviços;
 Item 17.1: a formatação da planilha não permite identificar o CPF do prestador de serviços;
 Observar se todos os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária  com CPF estão

habilitados a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta portfólio das seguintes bandas: Banda Guilty, Banda Finita, Banda Chased e Banda Purple

Rain;
 Não consta listagem de repertório dos shows;
 Não consta carta de aceite referente ao item 12 do formulário do projeto – contrapartida;
 A carta de aceite do serviço de sonorização não está em PDF.

Escolas do Rock  - 2023
043/2023

Daiane Diniz

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;

Planilha Orçamentária:
 O item 5.2: rubrica referente ao item 7 – serviço pessoa jurídica;
 O item 7.2: rubrica referente ao item 13 – divulgação;
 Itens 7.1, 7.2: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 A rubrica sonorização não apresenta número na primeira coluna e a formatação não permite identificar

o CNPJ do prestador de serviços;
 Itens 12.1, 13.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 A rubrica confecção windbanner não confere o número na primeira coluna e a formatação não permite

identificar o CNPJ do prestador de serviços;
 Item 15.1: o prestador de serviços não confere com a carta de aceite e a formatação não permite

identificar o CPF do prestador de serviços;
 Item 16.1: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ do prestador de serviços e na

segunda coluna deverá descrever somente o serviço contratado;
 Item 17.1: a formatação da planilha não permite identificar o CPF do prestador de serviços;
 Observar se todos os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária  com CPF estão

habilitados a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta listagem do repertório dos shows;
 Não consta Carta de Aceite referente ao item 6 do formulário do projeto – assessoria de imprensa;
 Não consta Carta de Aceite referente ao item 12 do formulário do projeto – contrapartida;
 O valor da carta de aceite de produção executiva não confere com o valor da planilha orçamentária;
 A carta de aceite do serviço de sonorização não está em PDF.



Espaço Cultural da Feira do Livro  - 2023
044/2023

Denise M.C. Copetti

Formulário Projeto:
 Item 6: prevê produção executiva mas não consta no item 4;
 Item 18: não consta o número do CNPJ dos prestadores de serviços e o nome de um prestador.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite da produção executiva;
 Não consta sinopse de: Contos de Folha e Flor, O Circo do Mundinho Feliz, A Fubica da Vovó, As

Aventuras de Emilia e Dom Quixote;
 Não consta currículo/portfólio de: Carina Maia, Marco Caye Lara, Aranda & Paez e Garcia e Paim.

Arte nas Janelas  - 2023
045/2023

Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio 

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução.

Planilha Orçamentária:
 Item 17.1: não consta o número do CNPJ na terceira coluna.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite da produção executiva – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de ciência do local de execução do projeto item 11 do formulário do projeto;
 Não consta carta de ciência do local de execução da contrapartida item 12 do formulário do projeto.

Manutenção e Melhorias da Infraestrutura do Theatro Treze de Maio  - 2023
046/2023

Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio 

Formulário Projeto:
 Item 17: não informa a destinação dos bens permanentes;
 Item 18: não consta nome, CNPJ e a justificativa para contratação de prestador de serviço de outro

Município.

Planilha Orçamentária:
 Itens 7.9.3 e 7.9.4: a formatação da planilha não permite identificar o serviço de forma clara;
 Item 7.9.2: CNPJ inválido;
 Item 7.9.6: CNPJ não está ativo;
 Item 17.1: não consta o número do CNPJ na terceira coluna.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite referente à produção executiva – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta currículo dos participantes envolvidos na contrapartida – item 12 do formulário do projeto;
 Não consta carta de ciência do local onde será executada a contrapartida e a ação afirmativa;
 Não consta carta de ciência do local de execução do projeto – item 11 do formulário do projeto.

STEAMovel: Educação prática itinerante em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática  - 2023
047/2023

Associação Espaço Stem 

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;



Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: não consta o nome do prestador de serviços ou fornecer do bem na

terceira coluna, devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;
 Item 9.2: CNPJ inapto.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite da produção executiva – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta  de aceite  da coordenação administrativo  – financeira  –  item 4 do formulário  do

projeto;
 Não consta carta de aceite da ficha técnica – item 6 do formulário do projeto;
 Não consta a carta de aceite da UFSM, conforme descrito no item 5 e 10 do formulário padrão o

projeto prevê a participação de professores e alunos de graduação da UFSM;
 Não consta a carta de ciência de uso do espaço público da UFSM;
 Não consta a listagem completa do material de consumo previsto nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da planilha

orçamentária;
 Não consta a listagem completa do material permanente previsto no item 9.4 da planilha orçamentária.
 Oficinas “Maker” previstas no item 11: não constam as seguintes informações:

- Conteúdo programático;
- Currículo/portfólio dos ministrantes;
- Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária;
- Carta de Aceite dos oficineiros.

Viva Ubuntu  - 2023
048/2023

Deborá Cristina Thomaz Evangelista 

Formulário Projeto:
 Item 11: definir o local.

Planilha Orçamentária:
 Não está em PDF;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil;
 Preenchimento está inconsistente: não consta a descrição do serviço na segunda coluna, devendo a

planilha estar com todos os campos preenchidos;
 Preenchimento está inconsistente: não consta o nome do prestador de serviços ou fornecer do bem na

terceira coluna, devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;
 Preenchimento está inconsistente: não foi preenchida a quarta e quinta coluna, devendo a planilha

estar com todos os campos preenchidos;
 Item 7.2: o número do CNPJ não confere com a carta de aceite;
 Item 8.1: não consta nome e CNPJ do fornecedor;
 Itens 6.1, 13.1: preenchimento não se aplica.

Anexo Obrigatório:
 Alguns anexos não estão em PDF;
 A carta de aceite do espaço que será definido no item 11.

Viva Ubuntu: Cultura Afroempreendedorismo e Desenvolvimento  - 2023
049/2023

Deborá Cristina Thomaz Evangelista 

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 2: número dos locais de execução não confere (4);
 Item 15: não foi preenchido;
 Item 18: Falta identificação e justificativa de fornecedor de bens de fora do Município (ecobags e

canetas).

Planilha Orçamentária:
 Não está em PDF;



 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está  habilitado a
emitir documento fiscal hábil;

 Preenchimento está inconsistente: não consta a descrição do serviço na segunda coluna, devendo a
planilha estar com todos os campos preenchidos;

 Preenchimento está inconsistente: não consta o nome do prestador de serviços ou fornecer do bem na
terceira coluna, devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;

 Preenchimento está inconsistente: não foi preenchida a quarta e quinta coluna, devendo a planilha
estar com todos os campos preenchidos;

 Itens 8.1, 8.2 e 8.3: não consta nome e CNPJ do fornecedor;
 Itens  8.2 e 8.3: caso sejam personalizadas para o projeto deverão ser realocadas para o item 7;
 Itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 13.1: preenchimento não se aplica.

Anexo Obrigatório:
 A carta de aceite do contador: não confere nome do projeto e valor.

CPF Piá do Sul: Manutenção das Invernadas  - 2023
050/2023

Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul 

Formulário Projeto:
 Item 5: preenchimento inconsistente, não consta nome e número do CNPJ;
 Item 6: não foi preenchido;
 Item 7: o número de meses da execução do projeto não confere (março a novembro);
 Item 9: não identifica a unidade de medida dos dois primeiros itens;
 Item 11: a programação prevista para os ensaios não confere com o que está previsto no item 7 (cinco

dias da semana).

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 7.1: prevê um pagamento de 20 parcelas, no entanto o projeto será executado conforme item 7 de
março a novembro de 2023;

 Item 7.1: CNPJ está inapto;
 Itens 14.1, 15.1, 16.1 e 17.1: não consta o nome e o número do CNPJ na terceira coluna.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite do contador – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de aceite do prestador de serviço (banda) previsto no item 5 do formulário do projeto

e na planilha orçamentária;
 Banda: não constam os anexos obrigatórios:

- Portfólio;
- Repertório;
- Carta de aceite;

 Ensaios previstos no item 11: não constam as seguintes informações:
- Conteúdo programático;
- Currículo/portfólio do ministrante;
- Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária;
- Carta de Aceite do instrutor.

XXV FESTXIRU   - Festival Artístico e Cultural de Invernadas Xiru e Veterano
051/2023

Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul 

Formulário Projeto:
 Item 2: número 7 o valor não confere o projeto apresenta outras fontes de financiamento;
 Item 6: não foi preenchido;
 Item 20: não consta informações sobre 2022.



Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 7: o nome do prestador deverá constar na terceira coluna;
 Item 7.1: o valor não confere com a carta de aceite;
 Item 7.3: o valor não confere com a carta de aceite;
 Item 7.3: não consta na quarta coluna a quantidade de troféus e na quinta coluna o valor unitário;
 Itens 7.5 e 7.6: os valores não conferem com a carta de aceite;
 Itens 14.1, 15.1, 16.1: não consta o nome do prestador na terceira coluna.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite do contador – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de aceite de produção executiva – Item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de ciência do local de execução do projeto;
 Regulamento: prevê um valor de inscrição para os grupos participantes, o referido valor não confere

com o valor previsto no plano de comercialização.

XXVII FESTMIRIM   - Festival Artístico e Cultural de Invernadas Mirim
052/2023

Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul 

Formulário Projeto:
 Item 2: número 7 o valor não confere o projeto apresenta outras fontes de financiamento;
 Item 6: não foi preenchido.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 7: o nome  do prestador deverá constar na terceira coluna;
 Item 7.1: o valor não confere com a carta de aceite;
 Item 7.3: o valor não confere com a carta de aceite;
 Item 7.3: não consta na quarta coluna a quantidade de troféus e na quinta coluna o valor unitário;
 Itens 14.1, 15.1, 16.1: não consta o nome do prestador na terceira coluna.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite do contador – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de aceite do produtor executivo – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de ciência do local de execução do projeto;
 Regulamento: O valor da inscrição  para os grupos participante e o valor previsto para o ingresso não

confere com o valor previsto no plano de comercialização.

Jardim de Todos Nós – Cultura de Paz  e Dança Circular - 2023
053/2023

Iara Regina Druzian 

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 5: o número do CNPJ está invalido – Coordenação Geral;
 Item 6: não consta a oficineira Luciana;
 Item 9: o número de encontros não confere com o item 7 e 10;
 Item 10: não constam informações sobre o 6º módulo;
 Item 18: não foi preenchido;
 Item 15: não prevê a distribuição dos livros.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;



 Item 2.1: Rubrica vedada pela Instrução Normativa;
 Item 5: corrigir a sequência da numeração;
 Item 5: não consta a descrição do serviço na segunda coluna, o nome deverá estar descrito na terceira

coluna junto com o número do CPF;
 Item 5: o CPF e o valor se repete no item 13.2 da planilha;
 Item 8.1: CPF não habilitado para fornecimento de bens (livros);
 Item 8.3: nome do fornecedor deverá estar descrito na terceira coluna junto com o número do CNPJ;
 Item 11.1: o número do CNPJ não é válido não confere com a carta de aceite;
 Item 12: nome do prestador de serviços deverá estar descrito na terceira coluna junto com o número

do CPF;
 Item 13: nome do prestador de serviços deverá estar descrito na terceira coluna junto com o número

do CNPJ;
 Item 13.3: o número do CNPJ não é válido;
 Itens: 14, 15, 16 e 17: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o CNPJ/CPF

deverá estar descrito na terceira coluna da planilha;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 A carta de aceite de Sandro Cartier não apresenta valor;
 Não consta a carta de ciência do Espaço Mather previsto no item 11 programação;
 A carta de ciência do espaço Casa Brique: o nome e o endereço do local não confere com a inscrição

do CNPJ;
 A carta de aceite de Maria Aldina não está em PDF;
 As autodeclarações não estão em PDF;
 O número do CNPJ da carta de ciência do espaço Casa Brique não consta na planilha orçamentária;
 Não consta  o Edital previsto no item 12 do formulário padrão;
 Oficinas: não consta a carta de ciência do local de realização; 
 O  valor  da  carta  de  aceite  da  oficineira  Raquel  não  confere  com  o  valor  previsto  na  Planilha

orçamentária;
 O valor previsto na carta de aceite da oficineira Luciana não foi evidenciado na planilha orçamentária;
 Não consta a carta de aceite de  Mather Desenvolvimento Humano Integrado previsto no item 5 do

formulário padrão;
  Apresenta uma carta de aceite do oficineiro Luiz Henrique citado também na ficha técnica do projeto

não há informações sobre a sua participação nas oficinas descritas no item 10 e no conteúdo das
oficinas;

 Na carta de Aceite de Maria não constam todos os serviços previstos no item 6 do formulário;
 Não  conta  currículo/portfólio  dos  seguintes  prestadores  de  serviço:  oficina/curadoria/músicos:  Luiz

Henrique, Maria Ache, Simone Shroeder, Maria Rita, Juliana Pires e Sandro Cartier.

Acessibilidade no Theatro Treze de Maio - 2023
054/2023

Fernando Augusto Pozzobon da Costa 

Formulário Projeto:
 Item 18: falta informar e justificar a contratação de assistente de produção e passagens aéreas.

Planilha Orçamentária:
 Item 1.1: realocar para o item 12;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite de Maitê previsto no item 6 do formulário padrão;
 Não consta carta de aceite de Nicholas previsto no item 6 do formulário padrão;
 O valor do orçamento do equipamento de audiodescrição não confere com o valor da planilha.



Em Cartaz - 2023
055/2023

André Galarça 

Anexo Obrigatório:
 O valor da carta de aceite do espaço Victorio Faccin não confere o valor com a planilha orçamentária.

Ações afirmativas e inclusivas decorrentes da pluralidade de expressão artística, social e familiar de
Edmundo e Edna Cardoso  - 2023

056/2023
Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo Cardoso 

Formulário Projeto:
 Itens 7 e 8: não há informações sobre a continuidade do processo de preservação e acesso do acervo

da Casa de Memória Edmundo Cardoso previsto no item 2;
 Item 17: falta um dos materiais permanentes – estantes;
 Item 17: não consta a destinação.

Planilha Orçamentária:
 Item 6.2: não consta o número do CPF na terceira coluna;
 Itens 7.1 e 7.2: o número do CNPJ é invalido;
 Item 9.1: não consta o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 9.3: realocar para o item 8;
 Item 9.1: Valor total não confere, observar o valor total da planilha orçamentária com essa correção;
 O valor das outras fontes não deverá ser preenchido pois o projeto não apresenta outras fontes de

financiamento;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 A carta de aceite de Beatriz não apresenta assinatura;
 A carta de aceite de Therezinha não confere o serviço;
 Não consta a carta de aceite da Elaboração previsto no item 6 do formulário projeto;
 Oficinas: não constam as seguintes informações:

- Conteúdo programático;
- Currículo/portfólio do oficineiro;
- Carga horária;

 Contrapartida: não constam as seguintes informações:
- Carta de aceite da SMED e 8 CRE;
- Não constam detalhamentos sobre a reabertura do Clube de Cinema Edmundo Cardoso previsto no item
12 do formulário do projeto.

Teatro Por Que Não? Apresenta  - 2023
057/2023

Tiago Teles

Formulário Projeto:
 Item 1: falta identificação do Empreendedor cultural.

Planilha Orçamentária:
 Item 7.1: a formatação da planilha não permiti visualizar o número do CNPJ;
 Itens 14.1 e 17.1: a formatação da planilha não permiti visualizar o número do CPF
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta a carta de aceite do contador – item 4 do formulário;
 Não consta carta de ciência da Vila Belga e da Concha Acústica;
 A carta de aceite da coordenação administrativo consta CNPJ na planilha está previsto CPF.



Circo de Umbigo   - 2ª Edição 
058/2023

Natalia Dolwitsch

Formulário Projeto:
 Item 2: valor solicitado “R$60,00”;
 Item 9: o número de alunos atendidos nas oficinas não condiz com o número de participantes que

consta no anexo;
 Item 18: não cita e justifica a contratação de fora do Município – Interprete de libras;
 Item 19: não foi preenchido;

Planilha Orçamentária:
 A planilha está desconfigurada – todas as colunas deverá constar na mesma página;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil;
 A formatação  da  planilha  não  permite  identificar  o  número  do  CNPJ  e  CPF dos  prestadores  de

serviços;
 Item 1.1: Vedado;
 Item 5.7: realocar para item 7;
 Item 5.8: realocar para item 6;
 Item 7.4: o prestador não confere;
 Não há previsão de pagamento de locação do Teatro na planilha orçamentária.

Anexo Obrigatório:
 O valor da carta de aceite da Interprete de libras Bibiana não confere com a planilha;
 Falta preenchimento de dados da carta de ciência da EMEI – Borges de Medeiros;
 O valor da carta de aceite da Interprete de Libras Carine não consta na planilha orçamentária;
 Não  consta  carta  de  aceite  de:  coordenação  administrativo-financeira,  contador,  produção  de

espetáculos, produção de oficinas, oficineiros Tiago e Camila, contra-regragem e fotografia; 
 Não consta carta de ciência de: Theatro Treze de Maio, EMEF Renato Nocchi Zimmermann e

EMEF Sergio Lopes.

Retalhos em Cena - 2023
059/2023

Carlos Alberto Badke

Planilha Orçamentária:
 Item 11.1: Preenchimento está inconsistente, não consta o nome e o CNPJ na terceira coluna;
 Itens 13.1 e 13.2: o número do CNPJ não é válido;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite do produtor executivo – item 4 do formulário do projeto;
 Não consta carta de aceite da ficha técnica – item 6 do formulário do projeto. OBS.: caso todos os

integrantes da ficha técnica façam parte da Cia Retalhos de Teatro deverá informar no item 6, caso
contrário anexar carta de aceite;

 Oficinas: não conta o critério de escolha dos participantes e o currículo dos oficineiros;
 Não consta plano de divulgação.

Passageiros da Alegria  - 2023
060/2023

Carlos Alberto Badke

Formulário Projeto:
 Item 11: Não consta na programação a Escola Estadual Cícero Barreto conforme Carta de Aceite em

anexo ao projeto.



Planilha Orçamentária:
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Oficinas: não conta o critério de escolha dos participantes.

Acervo MASM: Memória, História e Patrimônio Cultural Através da Obra de Silvestre Peciar e seus
alunos  - 2023

061/2023
Carlos Alberto Badke

Formulário Projeto:
 Item 1: nome do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 5: não consta o MASM como outros participantes do projeto uma vez que o mesmo é parceiro na

realização do projeto;

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 3: não consta o nome e o CNPJ na terceira coluna;
 Item 6: não consta o serviço na segunda coluna, o nome deverá estar descrito na terceira coluna, não

consta o número do CPF na terceira coluna;
 Item 7: não consta o nome e o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 8: não consta o nome e o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 9: não consta o nome e o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 14: não consta o serviço na segunda coluna, o nome deverá estar descrito na terceira coluna, não

consta o número do CPF/CNPJ na terceira coluna;
 Item 15: não consta o serviço na segunda coluna, o nome deverá estar descrito na terceira coluna, não

consta o número do CNPJ na terceira coluna;
 Item 17: não consta o serviço na segunda coluna, não consta o número do CPF/CNPJ na terceira

coluna;
 Percentual para o serviço de Elaboração ultrapassou o limite permitido de 7%;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 A carta de aceite da coordenação não está em PDF;
 Não consta carta de aceite do produtor executivo – item 4 do formulário do projeto;
 Exposição: não constam as seguintes informações: Carta de aceite do curador e o portfólio de Silvestre

Peciar;
 Oficinas Processos “Criativos” e “Escultórios”: não constam as seguintes informações:

- Conteúdo programático;
- Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária;
- Carta de Aceite da SMED; 

Volta: A Dança como Retomada de Si  - 2023
062/2023

Camila Matzenauer dos Santos 

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 15: não foi preenchido; 
 Item 18: não foi preenchido deverá justificar;
 Item 19: não foi preenchido.

Planilha Orçamentária:



 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o
CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 5: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 Item 6: a formatação da planilha não permite identificar o CPF dos prestadores de serviços;
 Item 7: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 Item 7.3: deverá ser realocado para o item 13 divulgação;
 Item 7.4: deverá ser realocada para o item 6 pois a carta de aceite é de Pessoa Física;
 Item 8.1: deverá ser excluída da planilha rubrica vedada;
 Item 11: não consta o número do CNPJ;
 Item 12: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 Item 13: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ dos prestadores de serviços;
 Item 13.2: a formatação da planilha não permite identificar o CPF do prestador de serviços;
 Itens 14, 15 e 16: a formatação da planilha não permite identificar o CNPJ do prestador de serviços;
 Item 7: a formatação da planilha não permite identificar o CPF do prestador de serviços;
 Itens 5.2, 5.3, 5.4: deverão ser realocados para serviço pessoa jurídica item 7.
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 Vedado mais de três rubricas para o próprio Empreendedor Cultural.

Anexo Obrigatório:
 Não consta a carta de aceite da ficha técnica – item 6 do formulário referente a Videomaker;
 Não consta a carta de ciência da Praça Saldanha Marinho previsto no item 11 – programação;
 O valor da carta de aceite do contador não confere com o valor da planilha orçamentária.

Palhaçaria no SUS   - 2023
063/2023

Andre Galarça

Formulário Projeto:
 Item 14: quantidade de folhetos não confere com o item 15 e planilha.

Planilha Orçamentária:
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil;
 Itens 7.2 e 7.3: realocar para o item 6;
 Outras fontes: deverá informar as rubricas que serão pagas com outras fontes – Pró Cultura FAC – RS.

Anexo Obrigatório:
 O nome do projeto da carta de aceite da coordenação administrativo-financeira não confere.

Desenvolvimento Social Através da Música e da Dança  - 2023
064/2023

Associação dos Amigos da Banda Marcial Manoel Ribas

Formulário Projeto:
 Item 4: não foi preenchido, cita no item 6 e na carta de aceite um produtor executivo; 
 Item 19: não foi preenchido;

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 O Título do projeto não confere com o formulário padrão;
 Item 1.1: não consta o nome e o CNPJ na terceira coluna;
 Nos Itens 6, 7,9,14,15,16 e 17: não consta o nome do prestador na terceira coluna;
 Item 7.1: O nome do prestador de serviços não confere com nome do CNPJ descrito na planilha;
 Item 7.3: o número do CNPJ não é válido;



  Item 16.1: O nome do prestador de serviços não confere com nome do CNPJ descrito na planilha
 Item 9: não consta a relação do material permanente com seus respectivos valores;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 O valor previsto na carta de aceite dos serviços de elaboração e captação não confere com o valor da

planilha orçamentária;
 A carta de aceite de José Rorato não descreve todos os serviços previstos no item 5 e 6 do formulário

do projeto;
 Oficinas de música e dança: não constam as seguintes informações:

- Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária;
 Oficina de reparação e conserto de instrumentos musicais: não constam as seguintes informações:
- Conteúdo programático;
- Currículo/portfólio do oficineiro.
- Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária.
- Carta de Aceite do oficineiro.
 Não constam detalhamentos e carta de aceite sobre a participação da banda na forma de oficina no

projeto  “Território  Negro do Rosário:  Racismo estrutural  e a Cidade” previsto  no item 11 e 13 do
formulário do projeto.

Uma Noite na Casa de Memória Edmundo Cardoso  - 2023
065/2023

Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo Cardoso

Planilha Orçamentária:
 Itens 14 e 15: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o CNPJ/CPF deverá

estar descrito na terceira coluna da planilha;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 Item 5.3: o número do CNPJ não é válido.

Anexo Obrigatório:
 Não consta a carta de aceite da coordenação administrativo-financeira previsto no item 4 do formulário

padrão e na planilha orçamentária;
 Não consta a carta de aceite da produção executiva prevista no item 4 do formulário padrão;
 Não contam as cartas de aceite de Therezinha de Jesus Pires Santos – Pesquisa para elaboração do

roteiro da visita e das intervenções teatrais e Gilda May Cardoso dos Santos – Coordenação Projeto
previstas no item 6 do formulário padrão;

 O valor da carta de aceite de Laédio Martins não confere com o valor da planilha orçamentária;
 Não constam currículo/portfólio do ator Joel Machado e da atriz  Janaina Casteldello;
 Não constam detalhamentos sobre a reabertura do Clube de Cinema Edmundo Cardoso previsto no

item 12  do formulário do projeto;
 Não  consta  carta  de  aceite  das  cinco  Escolas  Municipais  e  cinco  Estaduais  beneficiadas  com a

exibição do documentário “Edmundo em Casa” previsto no item 12 do formulário do projeto;
 Oficinas previstas no item 9 do formulário padrão: não constam as seguintes informações:
- Conteúdo programático;
- Currículo/portfólio do oficineiro.
- Número de participantes, critério de escolha dos participantes e carga horária.
- Carta de aceite do oficineiro;
- Carta de aceite das Escolas.

Hora do Conto e Sarau dxs Atrevidxs: Criando Territórios de Leitura  - 2023
066/2023

Marcos Vinícius Caye Lara 

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 5: não consta a função de oficineira – Karina Maia.



Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos;

 Item 7.3: deverá ser realocado para o item 6 – serviço pessoa física;
 Item 7.4: não consta o número do CNPJ;
 Item 9: não consta o número do CNPJ;
 A formatação da planilha deverá deixar de forma clara o número do CNPJ/CPF dos prestadores de

serviço;
 Itens 13.1 e 13.2: não consta o número do CNPJ;
 Nos Itens 14.1 e 16.1 o serviço deverá estar descrito na segunda coluna e o nome e o CNPJ do

prestador na terceira coluna;
 O item 17.1: não consta o serviço na segunda coluna e o nome e o CNPJ do prestador na terceira

coluna;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta  de ciência  da Biblioteca Pública e  da Avenida  Roraima previstas no item 11 –

Programação;
 A carta de aceite da prestadora de serviços Tatiana Vinadé referente ao serviço de oficineira não

consta na planilha orçamentária;
 A descrição do serviço da carta de aceite de Tatiana Vinadé não confere com a descrição do serviço

na planilha orçamentária item 7.3; 
 Impressão da revista: não constam as seguintes informações:

- Orçamento onde conste as especificações técnicas (número de páginas, dimensões, material, etc.); 
- Pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do conteúdo da publicação; 

 Palestra prevista no item 12 do formulário padrão: não constam as seguintes informações:
- Critério de escolha dos participantes;
- Carta de aceite da Escola Estadual Margarida Lopes;

 Palestra prevista no item 13 do formulário padrão, não consta a carta de aceite da Biblioteca.

Carrossel Cultural – Férias Divertidas 2023
067/2023

Angélica Silva

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: o nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da

planilha, devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;
 Item 11.1: não consta o número do CNPJ;
 Item 18.1: segunda coluna não foi preenchida;
 Item 15.1: o valor descrito na quinta coluna não confere com o valor total;
 Item 16.1: o valor descrito na quinta coluna não confere com o valor total;
 Vedado mais de três rubricas para o próprio Empreendedor Cultural;
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitados a

emitir documento fiscal hábil.

Anexo Obrigatório:
 Não consta o plano de divulgação;
 Não consta a sinopse dos seguintes espetáculos:  “A Caligrafia de Dona Sofia”,  “Marvada Vida”  e

“Passageiros da Alegria – Palhaçaria”.

Um Trem de Histórias - 2023
068/2023

Angélica Silva

Planilha Orçamentária:
 Observar se o prestador de serviços previsto na planilha orçamentária com CPF está habilitado a emitir

documento fiscal hábil;
 Item 17.1: não consta o número do CNPJ/CPF na terceira coluna.



Cartas de Amora - 2023
069/2023

Júlia Urach Donata de Oliveira

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: o nome e o CNPJ/CPF deverá  estar descrito na terceira coluna da

planilha, devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;
 Item  1.1: Rubrica vedada;
 Itens 5.1 e 5.2: a formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ dos prestadores de

serviços;
 Item 5.3: a rubrica não se refere a cachê, deverá realocar para o item 7, serviço prestação de serviços

pessoa Jurídica, “operador de som”;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 Itens 7.1 e 7.5: a formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ dos prestadores de

serviços;
 Item 7: verificar a ordem da numeração;
 Itens  12.2:  a  formatação  da  planilha  não  permite  identificar  o  número  do  CNPJ  do  prestador  de

serviços;
 Itens  13.2:  a  formatação  da  planilha  não  permite  identificar  o  número  do  CNPJ  do  prestador  de

serviços;
 Itens 15.1 e 16.1: a formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ dos prestadores

de serviços.

Anexo Obrigatório:
 Carta de aceite da Escola Estadual Maria Rocha não apresenta carimbo da instituição;
 Carta de aceite Maitê Esmérico não apresenta valor;
 O anexo “Portifolio Camila Matzenauer” está corrompido o arquivo não abre anexar novamente.

Cantando e Tocando em Frente   - 2023
070/2023

Instituto Pedagógico Social TABOR

Formulário Projeto:
 Item 15: não consta a distribuição das camisetas;
 Itens 10 e 17: os itens de material permanente não confere com o previsto na planilha.

Planilha Orçamentária:
 Item 8.1: caso a camiseta seja personalizada deverá realocar para o item 7.

Anexo Obrigatório:
 A Carta de aceite do oficineiro de teclado não está em PDF;
 O valor da carta de aceite da oficina de musicalização não confere com a planilha;
 Não consta carta de aceite do CEFASOL previsto no item 11 – programação;
 Não  consta  carta  de  aceite  da  coordenação  administrativo-financeira,  produção  executiva  e  do

contador, previstos no item 4 do formulário do projeto.

Recanto do Sul – A história das Danças Gaúchas   - 2023
071/2023

Instituto Pedagógico Social TABOR

Planilha Orçamentária:
 Item 7.4: o número do CNPJ é inválido.

Anexo Obrigatório:



 O valor  da  carta  de  aceite  do  professor  de  dança  gaúcha  não  confere  com o  valor  da  planilha
orçamentária;

 Carta de aceite de Daniela Cunha não está em PDF;
 Não consta carta de aceite do CEFASOL previsto no item 11 – programação;
 Não  consta  carta  de  aceite  da  coordenação  administrativo-financeira,  produção  executiva  e  do

contador, previstos no item 4 do formulário do projeto.

Orquestra Infanto Juvenil Recanto do Sol   - 2023
072/2023

Instituto Pedagógico Social TABOR

Planilha Orçamentária:
 Item 1.1:  a formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ dos prestadores de

serviços;
 Item 7.5: o número do CNPJ é inválido;
 Itens 7.3 e 7.6: o nome do prestador de serviços previsto na planilha não confere com o nome do

CNPJ previsto.

Anexo Obrigatório:
 A declaração de Thaís não está em PDF;
 As cartas de aceite de João não estão em PDF;
 As cartas de aceite de Thaís não estão em PDF;
 Não consta carta de aceite do CEFASOL previsto no item 11 – programação;
 Não consta carta de aceite de coordenação administrativo – financeira, produção executiva e contador,

previstos no item 4 do formulário do projeto.

Oficinas de Capoeira do Grupo Barra Vento na Cidade de Santa Maria  - 2023
074/2023

Tiago Teles

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;
 Item 20: não foi preenchido.

Planilha Orçamentária:
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 Itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4: o nome e o número do CNPJ/CPF deverá constar na terceira coluna;
 Item 7.2: realocar para item 12;
 Item 17.1: não consta o número do CNPJ ou CPF;
 Item 15.1: ultrapassou o limite permitido de 3%.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite: produção executiva e oficineiro Jonas Brasil;
 Não consta Carta de Ciência: Estação dos Ventos EMEF Euclides da Cunha e Museu Treze de Maio

(oficinas e contrapartida);
 Oficinas: não constam as seguintes informações:
- Conteúdo programático;
- Currículo/portfólio do oficineiro.
- Número de participantes, critério de escolha dos participantes.

Exposição Nammu, entre arte e poesia  - 2023
075/2023

Camila dos Santos Matzenauer

Formulário Projeto:
 Item 1: o título do projeto não contempla sua edição ou ano de execução;



 Itens 10 e 11: o número de visitação mediada e roda de conversa prevista na metodologia não confere
com a programação.

Planilha Orçamentária:
 Preenchimento está inconsistente: o nome e o CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da

planilha, devendo a planilha estar com todos os campos preenchidos;
 Observar se os prestadores de serviços previstos na planilha orçamentária com CPF estão habilitados

a emitir documento fiscal hábil;
 Item 1.1: Rubrica vedada;
 Itens 5, 7 e 8: a formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ dos prestadores de

serviços;
 Item 5.1: a rubrica não se refere a cachê, deverá realocar para o item 7, serviço prestação de serviços

pessoa Jurídica;
 Item 5.2: a rubrica não se refere a cachê, deverá realocar para o item 6, serviço prestação de serviços

pessoa física;
 Itens 12, 13, 14, 15,16 e 17: a formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ/CPF

dos prestadores de serviços.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite do Lar das Vovozinhas – item 11 programação;
 Não consta carta de aceite da Escola Cilon Rosa prevista no item 10, metodologia;
 Não consta currículo/portfólio da mediadora prevista na contrapartida – Camila Nunez.

4º Bateraço no Praça  
076/2023

Rafael Ecke Bisogno

Formulário Projeto:
 Não utilizou o formulário deste Edital;
 Item 2: não somou o valor da LIC com outras fontes;
 Item 4: produção executiva (Pedro) não consta na planilha e item 5;
 Item 5: produção geral  (André) deverá ser excluído;
 Item 5: produtor técnico (Rodrigo) não consta na planilha;
 Item 5: oficineiro (Antonio) não consta na planilha não consta detalhamento dessa oficina;
 Item 12: não consta as outras fontes (patrocínio);
 Item 13: data das oficinas não conferem com o previsto na programação;
 Item 14: a quantidade de camisetas não confere com o previsto na planilha;
 Item 16: não foi preenchido o histórico do projeto;
 Item 18: (formulário novo) citar e justificar a contratação de fora do Município.

Planilha Orçamentária:
 A planilha deverá ser readequada para R$60.000,00;
 Preenchimento está inconsistente: após o número deverá descrever somente o serviço, o nome e o

CNPJ/CPF deverá estar descrito na terceira coluna da planilha, devendo a planilha estar com todos os
campos preenchidos e legíveis;

 A formatação da planilha não permite identificar o número do CNPJ dos prestadores de serviços;
 Item 4: verificar o preenchimento sequencial da numeração da primeira coluna;
 Não consta o número do CNPJ e o nome do prestador na terceira coluna – serviço de sonorização.

Anexo Obrigatório:
 Não consta carta de aceite e currículo/portfólio do oficineiro;
 Não consta currículo/portfólio e listagem previa do repertorio da atração cultural (Tonho Crocco);
 O valor da carta de aceite do produtor executivo não confere com a planilha;
 O nome e o CNPJ da carta de aceite da atração musical  (Flavio) não confere com o previsto na

planilha (Sandro);
 O valor da carta de aceite de elaboração e coordenação não confere com a planilha;
 O serviço previsto na carta de aceite de Rodrigo não confere com a planilha;
 Atenção para os anexos obrigatório do formulário padrão deste Edital. 


