
 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

Eu,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

RG nº …………………...…………………....., CPF nº  …………………...…………………....., domiciliado no endereço 

,…………………………………………………………………………………………………………, bairro .....…………………………....., 

CEP .........………….…….., município de ……………………………………… 

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).  

Autorizo a Prefeitura de Monte Alto por meio da Secretaria de Turismo e Cultura  a realizar publicações, 

gravações e utilização das imagens, sem fins lucrativos, dos conteúdos desta inscrição, sem quaisquer 

ônus, inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no 

Brasil e no exterior. 

Declaro que possuo domicílio/sede no Município de Monte Alto 

Declaro que, em caso de qualquer irregularidade me farei responsável, inclusive, caso solicitado, 

devolverei os recursos obtidos deste processo ao poder público, no prazo máximo de 30 dias a partir de 

notificação, com correção dos valores de acordo com o previsto no edital. 

Declaro que não sou servidor público municipal em cargo comissionado ou de suas unidades indiretas, 

bem como não possuo cônjuges, companheiro(a) e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o segundo grau que se enquadrem nesta situação; 

Declaro, que estou ciente de que, em caso de utilização de qualquer meio ilícito, imoral ou declaração 

falsa para a participação deste credenciamento, incorro nas penalidades previstas nos artigos 171 e 299 

do decreto lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (código penal); 

Informo que assumo total responsabilidade pelos documentos apresentados (textos, imagens e outros 

meios) cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente; 

Por fim, declaro que li e concordo com todos os itens editalícios que compõe este processo, bem como 

que o projeto inscrito não possui nenhum tipo de impedimento relativo a minha participação. 

As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

Monte Alto, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do proponente 



 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

RG nº …………………...…………………....., CPF nº  …………………...…………………....., domiciliado no endereço 

,…………………………………………………………………………………………………………, bairro .....…………………………....., 

CEP .........………….…….., município de ……………………………………… 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. 

 

Monte Alto, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do proponente 



 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

 

 

Eu ,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

RG nº …………………...…………………....., CPF nº  …………………...…………………....., domiciliado no endereço 

,…………………………………………………………………………………………………………, bairro .....…………………………....., 

CEP .........………….…….., município de ……………………………………… 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. 

 

Monte Alto, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do proponente 


