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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO

 

Eu,…………………………………….........……………………………….………………..…......,
RG  nº  …………………...………………….....,  CPF  nº  ......……………………..………......,
domiciliado no endereço…………………...………………….....………………………………..,
bairro .....…………………………....., CEP .........………….., município de ....…………........,
proponente do projeto denominado .……………………………………………………..………,
Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.  Declaro,
ainda,  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação,  ciente  das
sanções factíveis de serem aplicadas, conforme a Lei 14.133/21 (Lei de Licitações). As
informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

Matão ____de _______________  de 2021

____________________________
Assinatura do proponente
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu,…………………………………….........……………………………….………………..…......,
RG  nº  …………………...………………….....,  CPF  nº  ......……………………..………......,
domiciliado no endereço…………………...………………….....………………………………..,
bairro .....…………………………....., CEP .........………….., município de ....…………........,
proponente do projeto denominado .…………………………………………………….…........,
me comprometo a obter as autorizações necessárias dos detentores de direitos autorais,
fonomecânicos ou conexos, da propriedade do acervo, do imóvel ou de qualquer bem
envolvido no projeto, cuja execução demande direito autoral ou patrimonial, quais sejam:

Detentor  Acervo/Imóvel/Bem Envolvido

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

Matão ____de _______________  de 2021

____________________________
Assinatura do proponente
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ANEXO III

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu,…………………………………….........……………………………….………………..…......,
RG  nº  …………………...………………….....,  CPF  nº  ......……………………..………......,
domiciliado no endereço…………………...………………….....………………………………..,
bairro .....…………………………....., CEP .........………….., município de ....…………........,
proponente do projeto denominado .……………………………………………………..……,
declaro que este projeto  NÃO requer  autorizações de detentores de direitos autorais,
fonomecânicos ou conexos, da propriedade do acervo, do imóvel ou de qualquer bem
envolvido no projeto, cuja execução demande direito autoral ou patrimonial.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

Matão ____de _______________  de 2021

____________________________
Assinatura do proponente
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