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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 007/2020  - PRÊMIO ALDIR BLANC ERECHIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE ERECHIM

ANEXO II

TERMO DE DECLARAÇÃO

Eu,  _______________________________________________  (nome  completo),  portador  da

cédula de Identidade Nº__________________________, CPF Nº _________________________,

responsável legal pelo Projeto ______________________________________________________

declaro estar  de acordo com os termos do  Edital  de Chamamento Público N.° 007/2020  -

PRÊMIO ALDIR BLANC ERECHIM e estar ciente:

a)  de  meus  direitos,  deveres  e  procedimentos  definidos  pelos  atos  normativos  que  regem  o
presente  Edital,  comprometendo-me  a  cumpri-los,  zelando  pela  observância  de  suas
determinações;

b)  de  que  as  informações  e  documentos  apresentados  neste  projeto  são  de  minha  inteira
responsabilidade, sendo a expressão da verdade;

c) de que os profissionais envolvidos no projeto estão cientes de sua participação;

d) de que, caso premiado, realizarei o objeto do projeto dentro das normas previstas pelo edital;

e) de que toda a realização do projeto é de minha responsabilidade, destacando a importância de
obtenção da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para estruturas de som, luz, palco e
demais estruturas utilizadas para a produção do conteúdo bem como Certificado de Conformidade
ou alvará do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) quando for o caso; 

f) de que por se tratar de prêmio, não haverá retenção em fonte ou recolhimentos de impostos. A
Pessoa Jurídica premiada será responsável por incluir no ajuste anual do Imposto de Renda do
exercício seguinte o montante recebido e a Pessoa Física deverá declarar no Imposto de Renda
do exercício seguinte o montante recebido, conforme o caso.

Declaro ainda que:

a) em sendo Pessoa Física proponente resido no município de Erechim há pelo menos 01 (um)
ano ou em sendo Pessoa Jurídica proponente possui sede no município de Erechim há pelo
menos 01 (um) ano.

b) que não sou servidor público do Município de Erechim, membro da Comissão Avaliadora deste
Edital

c)  que em sendo proponente Pessoa Física não estou pleiteando cargo eletivo ou em sendo
proponente Pessoa Jurídica não possui entre seus sócios e responsáveis legais pleiteantes de
cargo eletivo; 
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d) que me comprometo a obter as autorizações necessárias dos eventuais detentores de direitos
autorais, fonomecânicos ou conexos, da propriedade do acervo, de imóvel ou de qualquer bem
envolvido  no  projeto,  cuja  execução  demande  direito  autoral  ou  patrimonial,  bem  como
autorização do artista  ou do detentor  legal  para uso de imagem, texto,  gravação fonográfica,
videográfica e transmissão por rádio, televisão e internet como condição para utilizá-los no projeto;

e)  que  irei  obter  licenças,  autorizações,  alvarás,  permissões  e  registros  junto  às  repartições
competentes, necessárias à promoção, instalação e realização das ações do projeto;

f) que irei obter autorização de todos os participantes do projeto do uso de imagens e som de voz,
nome, prenome, pseudônimo, dados biográficos, cenas audiovisuais documentadas de todos os
participantes inseridos no projeto e no conteúdo apresentado,  e do uso direto e completo na
programação virtual, divulgação nas redes sociais, sites e outras plataformas de divulgação do
presente edital,  bem como para a divulgação na imprensa,  catálogos,  postais,  livros e outros
impressos, audiovisuais e meio eletrônico (web e e-mail).

g)  que  irei  responder  direta  e  exclusivamente  perante  os  órgãos  públicos  e  autoridades
competentes, pela inexistência das licenças, autorização e demais documentos necessários, bem
como  pelo  exercício  de  atividades  em  desacordo  com  esses,  ou  com  violação  às  leis  e
disposições regulamentares pertinentes; 

h) que irei assegurar, na contratação de terceiros, o recolhimento dos direitos autorais e conexos,
contribuições sociais e tributos previstos em lei. 

i) que a proposta apresentada terá Classificação Etária Livre e que não apresenta iniciativas ou
conteúdos cujo teor manifeste cunho político/partidário,  racista,  xenófobo,  sexista ou qualquer
forma de preconceitos ou estimulem a violência ou crime previsto em lei.

AUTORIZO o  uso  de  imagens,  som,  voz,  nome,  prenome,  pseudônimo,  dados  biográficos
fornecidos, cenas audiovisuais documentadas no projeto encaminhado a Prefeitura Municipal de
Erechim para divulgações nas mais variadas plataformas, seja através de redes sociais,  sites,
imprensa, catálogos, postais, livros e outros impressos, audiovisuais e meio eletrônico (web e e-
mail), não gerando violação dos direitos de imagem e privacidade.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

____________________________, em ___ de ___________________ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal do proponente
Autenticar em cartório
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