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ANEXO II – TERMO DE DECLARAÇÃO
Edital de Cadastramento de Projetos Culturais – Lei Aldir Blanc

Concurso “ Diversos Olhares Culturais”

Eu,___________________________________, CPF nº_____________________, 

proponente legal da inscrição denominado 

__________________________________________________,venho declarar, que:

a) estou ciente dos meus direitos, deveres e procedimentos definidos pelos atos 

normativos que regem o FMC, comprometendo-me a cumpri-los, zelando pela 

observância das suas determinações;

b) estou ciente e de acordo com os termos do Edital de Cadastramento de Projetos 

Cuturais – Lei Aldir Blanc;

c) as informações e documentos apresentados neste projeto são de minha inteira 

responsabilidade, sendo a expressão da verdade;

 d) caso contemplado, realizarei a contrapartida do edital, de interesse público previsto no 

Edital de Cadastramento de Projetos Cuturais – Lei Aldir Blanc;

e) toda a realização da contrapartida é de minha responsabilidade,destacando a 

importância de prever ART para estruturas de som, luz, palco e arquibancadas, 

autorizações legais de SBAT, ECAD, entre outros, e garantir que haja alvará de 

funcionamento para os locais de realização que sejam de ambientes fechados cito PPCI;

f) não há a previsão, na contrapartida, para remuneração de servidor público estadual e 

municipal com recursos do presente edital;

g) em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

combinado com o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qual 

quer trabalho,salvo na condição de aprendiz, a partir dos14 (quatorze) anos;
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h) que não fui considerado inidôneo para contratar com a Administração Pública;

i) somente contratarei empresas idôneas como fornecedoras de bens e prestação de 

serviços, após consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS), existente no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/).

j) qualquer modificação na minha situação particular, quanto à capacidade técnica ou 

jurídica, idoneidade financeira ou regularidade fiscal, dados cadastrais, comunicarei para 

a SMEC, assim como qualquer alteração das metas ou outra modificação do projeto. 

Por ser expressão de verdade, firmo a presente. 

Paverama, em______de________________ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal do candidato

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/

