PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROJETO A ABRACIRCO

TERMO DE CONTRATO

ATENÇÃO:
O PREENCHIMENTO DO TERMO DE CONTRATO NÃO GARANTE APROVAÇÃO EM EDITAIS
___________________________________________________________________________________________________________________________________

SÃO PAULO _______ DE __________________________2017
O PROTOCOLO DEVERÁ SER PRENCHIDO EM DUAS VIAS. UMA VIA PARA ABRACIRCO E OUTRA AO ANUENTE

NOME DO PROJETO:
NOME DO ANUENTE / INTERVENIENTE:

NOME DO CIRCO:
CNPJ DO CIRCO Nº
VALOR DO PROJETO:
NOME DO EDITAL / PRÊMIO:
NOME DA INSTITUIÇÃO / ÓRGÃO PÚBLICO:
VALO DA TAXA DA ABRACIRCO:
DADOS BANCÁRIOS DO PROPONENTE:
BANCO________________AG Nº___________ C/C __________ OUTRO ITEM_________
NOME DO TITULAR ________________________________________________________
CPF Nº___________________________________ RG Nº___________________________


O ANUENTE se compromete a realizar e a cumprir todos os itens dos editais e itens do estatuto da
ABRACIRCO sob pena de responder judicialmente caso o projeto não seja realizado na íntegra ou que seja
realizado pela metade tendo que devolver o dinheiro aos cofres públicos sob penas da lei.



A ABRACIRCO se compromete a repassar os valores de parcelas pelo projeto aprovado conforme
indicadas no edital ou programa.



O ANUENTE se compromete e autoriza a retenção e ou pagamento da taxa administrativa da ABRACIRCO
conforme citado nos itens acima na primeira parcela.



Fica o ANUENTE ciente e autoriza o desconto, recolhimento do pagamento de taxa de administração no
valor de 08% a ser pago a ABRACIRCO na primeira parcela.



Pelo valor cobrado, a ABRCIRCO se encarrega até a inscrição no edital/programa de formatar o projeto,
dar assessoria, emprestar seu CNPJ, impressões de documentos, solicitações e avisos, gastos com
telefonemas, papéis, impressões, uso da sede, funcionários e outras benesses embutidas ao longo do
processo de formatação.



Para que a ABRACIRCO possa formatar o projeto o ANUENTE deverá dar assistência a secretaria de
formatação trazendo os seguintes dados: nome do circo, nome do projeto, ficha técnica e junto todos os
currículos, sinopse, justificativa, cronograma financeiro contendo valores de cachês-materiaisequipamentos-locações-alvarás-laudos-locações-contratações-figurinos-gráficas, divulgação e outros
valores descriminados por itens e valores para que a ABRACIRCO possa dar andamento na formatação do
projeto.



Eu, ANUENTE do projeto me responsabilizo criminalmente por quaisquer danos causados a ABRACIRCO,
por edital não cumprido, por dados e informações falsas, por falta de prestação de contas.



Eu ANUENTE me comprometo a realizar o projeto na íntegra e a comprovar com relatórios de atividades,
fotos, contratos, matérias em jornais, vídeos, programas, ingressos, filipetas com datas, etc.

____________________
___________________________
_________________________
JOSÉ WILSON LEITE
ANUENTE / INTERVENIENTE
IREMAR MELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE ABRACIRCO
DIRETOR FINANCEIRO
__________________________________________________________________________________________________
ABRACIRCO – Associação Brasileira do Circo / Rua 24 de Maio n. 35- sala 509 / Republica
São Paulo-SP. CEP: 01041-001/ diret_abracirco@yahoo.com.br / Fone: 11 – 3337-6008

