
(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE DE CLASSE) 

 

[Local] e [Data] 

Ofício Nº  

 

Senhora Presidente, 

 

[nome entidade], estabelecida na Rua ................................, nº......, Bairro..............., na cidade de........, 

inscrita no CNPJ n° ..............................., representada por seu Dirigente [nome e título], vem, por meio 

deste Ofício, requerer a participação e futura celebração nos termos do Edital de Chamamento Público 

nº 01/2021. Para tanto, encaminha em anexo os seguintes documentos: 

- Proposta e Plano de Trabalho; 

- Declaração de ciência, responsabilização e concordância com as disposições previstas no Edital; 

 

Atenciosamente, 

 

[Nome do presidente] 

[Nome de Entidade de Classe] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE DE CLASSE) 

 

PROPOSTA E PLANO DE TRABALHO 

 

DADOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Edital   001/2021 

Classificação   (  )1ª Proposta              (   )2ª Proposta   

Valor máximo por projeto   (  )Nível I R$20.000,00 (   )Nível II  R$25.000,00  (   )Nível III R$ 30.000,00 

1. ENTIDADE PROPONENTE 

Nome da Entidade  

Sigla  

CNPJ   Tel.  

Endereço  CEP  

Bairro  Cidade   

Telefone  E-mail  

2. REPRESENTANTE LEGAL 

Nome   CPF  

Cargo na Entidade  

Telefone   E-mail  

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

Título do projeto  

Público-alvo Ex: “Profissionais do Sistema Confea/Crea-RS e acadêmicos técnico-científicos” 

Local de realização (Exemplo: Modo híbrido, virtual e /ou presencial no Rio Grande do Sul, ou cidade) 

Período de realização (Entre xxx de xxxxx de 2021 à xxxx de xxxxx de 2022). 

Objetivo geral 
EX: “Contribuições para o aperfeiçoamento da fiscalização e o aperfeiçoamento 
e/ou valorização profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea.) ” 

Justificativa 
Ex: “Descrição da realidade onde está inserida a Entidade, se necessita de ações a 
serem desenvolvidas que contribuam para a valorização e/ou aperfeiçoamento 
profissional. ” 

Forma de execução do 
projeto e de cumprimento 
das metas  

(Informar passo a passo as ações, aquisições e serviços que serão necessários para 
a execução do projeto) 

Indicadores de avaliação 
de resultados e metas 

Ex: Atingir nº “X” de profissionais; Listas de presenças; documentos; materiais de 
divulgação gerados; fichas de avaliação; dentre outros;  

Informações 
complementares (se 
houver) 

 

4 - OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S) 

 
Promover cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios, jornadas e encontros que 
contemplem assuntos relativos às profissões regulamentadas e ações de divulgação da legislação 
do Sistema Confea/Crea e Mútua. 

 Promover estudos, pesquisas e trabalhos para o aperfeiçoamento das profissões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea e sua respectiva fiscalização. 



 
Fomentar a participação dos profissionais na formulação de políticas públicas que envolvam o 
exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea 

 
Publicação e divulgação de obras técnicas relacionadas ao exercício profissional e premiação de 
trabalhos inéditos que contribuam para o aperfeiçoamento dos profissionais diplomados nas áreas 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

5. RECURSOS FINANCEIROS 

Custo total do projeto R$ 

Total desembolso Crea-RS R$ 

Outros patrocínios: (nome do patrocinador e valor) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE DE CLASSE) 

 

PLANO DE APLICAÇÃO 

N.  Natureza da Despesa 
 

R$ 

01 

DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTE (Transporte e deslocamento 

de palestrantes e debatedores; Hospedagem e alimentação de 

palestrantes e debatedores; Honorários de palestrantes e 

debatedores; Transporte/deslocamento, hospedagem e alimentação 

da equipe (10%) 

R$ 

02 

DESPESAS COM IMPRESSOS (Cartaz; Folder da programação; Crachá e 

pastas; Certificado; banner; revista; impressos; Faixa; boletim 

informativo, caderno técnico ou apostila, outros). 

R$ 

03 

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (25%) (Recepção e equipe 

de apoio; Montagem de hotsite; Montagem de site ou blog ou 

fanpage; Criação de arte e papelaria; Jornalista; Organização geral e 

cerimonial; Outros. 

R$ 

04 

DESPESAS COM ATIVIDADES ESTRUTURAIS (Sistema de transmissão 

online; sistema Locação de auditório; Locação de equipamentos; 

Locação de estande; Serviço de CoffeeBreak; Deslocamento, 

hospedagem e alimentação da equipe (10%); Outros). 

R$ 

05 

DESPESAS COM DIVULGAÇÃO (Anúncio de jornal, revista e rádio, 

Midia Eletrônica - e-mail e redes sociais; Honorários de palestrantes e 

debatedores). 

R$ 

06 

DESPESAS DIVERSAS (15%) (Internet (locação de ponto ou sinal de 

internet); Aluguel de espaço de apoio; Telefone fixo ou móvel; 

Material de expediente; Outros) 

R$ 

07 

AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Plataforma Sistema 

de transmissão online; Notebook (especificar); Sonorização; Data 

show (especificar).  

R$ 

TOTAL R$ 

 

 

 

 

Nome do Presidente da Entidade de Classe 

Nome da Entidade de Classe 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, RESPONSABILIZAÇÃO E CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS 

NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 DO CREA-RS 

 

 

 

Por ter lido e compreendido o Edital de Chamamento Público nº 001/2021, certifico que as 
informações por mim prestadas são verdadeiras e que a entidade de classe não se encontra em mora e 
nem em débitos junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta, 
bem como do Sistema Confea/Crea.  

Na qualidade de representante legal do Interessado, declaro, para fins de prova junto ao CREA-RS 

e para os efeitos e sob as penas da lei, que, nos termos do Edital 01/2021 de Chamamento Público do 

CREA-RS, principalmente quanto ao do item 2.1, que a entidade está regularmente constituída, 

devidamente registrada no Sistema Confea/Crea e Mútua, está sediada no Estado do Rio Grande do Sul, 

tem registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da Receita Federal do Brasil, e que 

tenho ciência, me responsabilizando e concordando com as disposições previstas no Edital e seus anexos.  

 

 
 

 (cidade), ______ de _______________________ de 2021. 
 
 
 
 

 

 

_______________________________ 

Nome 

 Cargo e Nome da entidade 

CNPJ da entidade 

 


