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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL Nº 04/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, INCISO III – LEI ALDIR BLANC – Live Show Musical
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS AOS ARTISTA
INDIVIDUAIS OU COLETIVOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS D
ISOLAMENTO SOCIAL SEGUNDO O ART. 2º INCISO III DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE JULHO DE 2020 – LEI ALDI
BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANT
O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 DECRETO
FEDERAL Nº 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 5.610 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020 QUE POSSAM
SER TRANSMITIDOS PELA INTERNET OU DISPONIBILIZADAS POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMA
DIGITAIS, COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
 
O Municipio de Rio Branco do Sul-Paraná, por meio da Comissão instituida pela Portaria 03/2020 da Secretaria Municipal de Educação, n
uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital de chamamento público para CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO D
PROJETOS artísticos e culturais, na ÁREA DA MÚSICA a artístas que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas d
isolamento social segundo o art. 2º inciso III da lei federal 14.017 de 29 de julho de 2020 – lei Aldir Blanc, que dispõe sobre açõe
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto nº 6, de 20 d
março de 2020 decreto federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e decreto municipal nº 5.610 de 23 de novembro de 2020 que possam se
transmitidos pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, como prestação de serviço.
 
1 OBJETIVO
 
O objetivo deste CREDENCIAMENTO é a seleção de propostas de produtos ou serviços artísticos e culturais que possam ser transmitidas ao viv
pela internet na área da música.
Geração de renda ao setor artístico/cultural afetado pelas restrições impostas pelas medidas de combate ao COVID-19.
Movimentar a economia prioritariamente local, por meio das aquisições de bens, serviços, equipamentos e materiais;
Movimentar a economia prioritariamente local, por meio das aquisições de bens, serviços, equipamentos e materiais;
Levar através da música via plataformas digitais alegria aos lares.
Credenciamento de trabalhadores da cultura, através do CPF ou CNPJ.
Apresentação através da plataforma digital de “Show musical” digital artístico com duração mínima de 1h.
 
2. Do Local da Prestação de Serviços
2.1 Os serviços serão prestados via digital, através de Live;
2.2 As apresentações serão transmitidas através da plataforma digital Facebook do proponente.
2.3 A Live deverá conter a seguinte descrição: Nome do Artista, dupla ou banda, "Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul - Lei Aldir Blan
_Cultura.
2.3 O Local da transmissão ficará a critério do proponente.
2.4 As Lives serão divulgada antecipadamente pelas mídias sociais da prefeitura Municipal, podendo ser compartilhada e divulgada nas redes socia
da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul
 
3. Do Público Alvo
3.1 Público em geral com ampla divulgação pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco Do Sul, não havendo restriçã
de acesso virtual.
 
DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão se inscrever neste chamamento público pessoas físicas e jurídicas interessadas em apresentar “Show musical” digital artístico e cultura
com o objetivo de geração de renda ao setor artístico/cultural afetado pelas restrições impostas pelas medidas de combate ao COVID-19.
4.2 Os proponentes poderão aprovar apenas 01 (um) projeto de conteúdo digital artístico e cultural presente neste Edital.
Poderão participar desta seleção proponentes sediados e residentes no Município de Rio Branco do Sul que há no mínimo 12 (doze) mese
completados e comprovados da data de publicação do presente Edital, tendo em vista que este processo tem por objetivo fortalecer a produçã
artística riobranquense, promover uma programação cultural qualificada para a população, licenciar e difundir o trabalho de agentes culturais locai
com comprovado histórico de realizações na área cultural pretendida. Das condições para participação:
Pessoas físicas/Jurídica maiores de 18 (dezoito) anos completos na data de publicação do Edital;
Brasileiro nato ou naturalizado.
Comprovar atuação na área cultural de no mínimo 12 meses, conforme item 4.3 e todos os documentos solicitados neste edital.
Poderão participar artistas solos, duplas, trios ou bandas
No caso das duplas, trios e bandas apenas um membro representará os demais, conforme modelo de autodeclaração de responsável anexo IV.
 
DO IMPEDIMENTO E VEDAÇÕES
Não poderão participar do presente processo de seleção:
Proponente que esteja impedido ou suspenso em contratar com a Administração Pública no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
Fica vedado o credenciamento a que se refere este Edital a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados 
ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, e a teatros e casa
de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
O proponente ser inscrito em mais de um edital/proposta no que se refere ao subsídio III da lei de auxilio emergencial nº 14.017/2020 – Lei Ald
Blanc.
Fica vedado durante a execução da lives:
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Manifestações de cunho político;
O consumo de bebidas alcoólicas;
O consumo de drogas lícitas/ilícitas;
Palavras inadequadas (palavrões);
Patrocínios.
 
DAS INSCRIÇÕES
Antes de efetuar a inscrição no processo de seleção, o interessado deverá conhecer o Edital em sua íntegra e certificar-se de que preenche o
requisitos exigidos.
É de inteira responsabilidade de o proponente atender, em todas as etapas, a todos os requisitos deste Edital, inclusive considerando eventua
pareceres da Comissão Julgadora.
A inscrição deverá ser feita no período compreendido de 10 dias a publicação do edital através do endereço digita
https://forms.gle/trSkmrh1PRbVBRMZ8 - com a Ficha de inscrição preenchida (anexo I), bem como todos os itens solicitados nesse edital.
Formulário de Inscrição (anexo I)
Portifólio de atividades culturais realizadas nos 12 meses anteriores a esse edital, podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo como fotos, recortes d
jornais, cartazes, programas, links de plataformas digitais, declarações e outras formas usuais de comprovação de realização de atividades culturais;
Cópias dos documentos solicitados item 6.16.1
Comprovante de exercício de suas funções no município com no mínimo 12 meses antecedentes a esse edital, recibos de eventos, notas 
autodeclaração Anexo II
Tempo de trabalho na área inscrita, comprovada por autodeclaração (anexo II) e portifólio de trabalho conforme item 6.4.2 desse edital.
No caso das duplas, trios e bandas apenas um membro representará os demais, conforme modelo de autodeclaração de responsável anexo IV.
Roteiro da Live, ele deve ser o mais detalhado o possível, com anotações em tópicos, para auxilia-lo durante a apresentação
O proponente responsável pela inscrição receberá um e-mail de resposta em até 48h efetivando a sua inscrição.
É de responsabilidade do proponente a verificação do e-mail resposta e de maiores informações contidas em seu texto. Verificar caixa de spam do e
mail informado na inscrição, e contatar a comissão responsável, se no prazo estipulado for respondido.
Todo acompanhamento do processo de inscrição, seleção, recursos e das propostas se darão, exclusivamente online e terá sua divulgação nas rede
digitais da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.
O formulário de inscrição e os anexos serão disponibilizados no final desse edital.
No caso de pessoa jurídica, ou Entidade, incumbe ao representante legal a inscrição.
No caso de MEI ou firma individual, o próprio representante legal obrigatoriamente deverá estar relacionado como representante legal.
O proponente deverá fazer o preenchimento completo da ficha de inscrição, anexando documentos e demais conteúdos exigidos pelo Edital.
O proponente deverá preencher todos os campos e anexar os documentos obrigatórios correspondentes, que serão analisados pela Comissã
Avaliadora.
Toda a documentação deverá ser digitalizada e anexadas no formulário de inscrição, os documentos originais deverão estar em mãos do proponen
em caso de solicitação pela Comissão Avaliadora.
Cabe ao proponente a responsabilidade por manter ativos e acessíveis durante o período de avaliação do projeto, os links de acesso indicados em su
inscrição.
O ato de inscrição implica na aceitação do estipulado neste Edital, seus anexos e nas demais normas que o integram.
O proponente deverá fazer o preenchimento integral da ficha de inscrição e anexar os seguintes documentos obrigatórios:
 
Pessoa Física:
Ficha de Inscrição e Declaração Conjunta (Anexo I);
Cédula de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto que comprove idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de publicação d
presente Edital bem como a sua nacionalidade;
Comprovante do estado de naturalizado, se for o caso;
Comprovante de cadastro de pessoa física junto ao Ministério da Fazenda (CPF);
Cópia do PIS/PASEP;
Comprovante de endereço em nome do proponente (conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos d
aluguel). Em caso de comprovante em nome de terceiros, acompanhar declaração de co-residência (Anexo III);
Autodeclaração de comprovação de atuação (Anexo II)
 
Pessoa Jurídica:
Ficha de inscrição e Declaração Conjunta (Anexo I);
Comprovante de endereço da sede da empresa (conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos d
aluguel);
Cópia do CPF do representante legal;
Cópia da cédula de identidade civil ou outro documento com foto do representante legal;
Comprovante de endereço residencial do representante legal (conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afin
contratos de aluguel). Em caso de comprovante em nome de terceiros, acompanhar declaração de co-residência (Anexo III);
Autodeclaração de comprovação de atuação (Anexo II)
 
DA SELEÇÃO
Serão selecionados 20 trabalhos inscritos de artistas que comprovem os itens solicitados nesse edital.
Os selecionados participaram de um sorteio que definirá o dia da transmissão de sua Live, conforme pre-cronograma item 13
Os selecionados receberão um valor para a execução de sua prestação de serviço, Live Show Musical.
 
DA COMISSÃO AVALIADORA
A Comissão Avaliadora será composta por membros do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, indicados para exercer ess
função.
Cabe aos membros da comissão avaliadora a verificação da veracidade dos documentos enviados na inscrição, validação das autodeclarações, 
classificação dos inscritos.
Rever inscrições em caso de solicitação de recursos.
 
DOS CRITÉRIOS e PONTUAÇÃO
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CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

 Máximo de 70 pontos

Profissional na área 20   

Tempo de atuação (1 a 2 anos) 10 (3 a 4 anos) 15 (5 anos +) 20

Portifólio de trabalho Regular 10 Bom 15 Ótimo 20

Composições e/ou canções autorais 20   

Música como fonte de renda 20   

Inscrições 10 dia a publicação do edital

Habilitação e Seleção De 14/12/2020

Divulgação da lista dos classificados 15/12/2020

Recurso De 15 a 16/12/2020

Classificação Final 17/12/2020

Assinatura do Termo de Responsabilidade e Compromisso De 17 a 18/12/2020

Divulgação do cronograma das Lives De 17/12/2020

Repasse dos recursos De 17 a 31/12/2020

Execução das Ações De 17 a 31/12/2020

Prestação de Contas 120 dias

9.1 A pontuação máxima será de 100 pontos conforme tabela a baixo:
 

 
A comprovação dos critérios acima, precisam ser enviados juntamente no formulário de inscrição
O critério de desempate se dará:
Tempo de atuação
Idade, sendo o mais velho o beneficiado.
 
DA HABILITAÇÃO
10.1 Estão habilitados a participar deste edital aqueles que cumprirem todos os dispostos nesse edital.
 
DA QUALIDADE DA LIVE
11.1 Recomenda-se a prioridade na qualidade do serviço prestado:
11.1.1 Velocidade da conexão, banda de conexão superior a 20MB
11.1.2 Qualidade de vídeo mínima HD 1280x720
11.1.3 Áudio semiprofissional, o som das vozes bem audível, assim como dos instrumentos propostos de forma que o ouvinte possa ouvir bem 
performance dos artistas.
11.1.4 Presar pela iluminação do ambiente, para que aqueles que estiveram assistindo possam ver bem a performance dos artistas.
 
DO VALOR DISPONÍVEL
O valor total disponível para este Edital é de R$ 84.000 (oitenta e quatro mil reais).
Serão selecionados 20 artistas para a prestação de serviços no valor de R$4.400 (quatro mil e quatrocentos reais). Este valor estará sujeito 
incidência, dedução e retenção de impostos, conforme a legislação em vigor.
O valor pago será para financiar todas as despesas geradas para a realização das Lives.
Os subsídios serão concedidos em conta corrente do proponente/requerente, em parcela única, após a homologação.
 
DOS RECURSOS
13.1 O interessado poderá recorrer da análise e classificação apresentando suas razões para o endereço eletronico culturariobrancodosul@gmail.com
conforme cronograma deste edital:
o recurso limitar-se-á a questões de documentação exigida e pontuação obtida;
o recurso pode ser apresentado somente pelo próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado.
 
CRONOGRAMA DO EDITAL
 
* O cronograma está sujeito a alterações.
 

 
15 DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
Após habilitação do projeto será elaborado o Termo de Responsabilidade e Compromisso para realização do serviço credenciado.
O Termo de Responsabilidade e Compromisso será assinado, DIGITALIZADO E ENVIADO PARA O EMAIL culturariobrancodosul@gmail.com.
 
DA HOMOLOGAÇÃO
Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos, o resultado final do processo divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipa
de Rio Branco do Sul.
Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital e respectivos anexos terão suas propostas acatadas pela Comissão de Avaliação
Todos os proponentes homologados serão considerados habilitados ao recebimento dos recursos e a concessão do recurso.
Será autorizada o pagamento do subsídio de acordo com a classificação e pontuação obtida, por ordem decrescente.
 
DA FISCALIZAÇÃO
A Secretaria de Cultura será a gestora do edital e será a responsável pelo acompanhamento/supervisão do fiel cumprimento do objeto deste Edital 
dos termos de credenciamento.
 
PRESTAÇÕES DE CONTAS
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18.1 A Prestação de contas do serviço executado se dará na comprovação via: relatório de como fui a execução e fotos, links do vídeo; texto
capturas de tela; declarações; clipagem de imprensa e mídias sociais, material de divulgação entre outros;
18.2 Comprovantes de devolução de saldos não utilizados.
18.3 O prazo para o envio da prestação de contas não será prorrogado.
18.4 Os documentos que integram a prestação de contas deverão ser enviados contendo identificação clara do conteúdo a que se referem.
18.5 Havendo inconsistência na prestação de contas, o proponente será chamado para esclarecimentos.
18.6 O proponente cultural é responsável pela manutenção de toda documentação, devendo ser mantida em arquivo em boa ordem, à disposição do
órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da homologação da prestação de contas.
18.7 A prestação de contas será analisada e avaliada pela comissão da Secretaria de Cultura que emitirá parecer técnico sobre a realização do objet
contratado.
18.8. A Secretaria de Cultura poderá convocar o proponente a apresentar a prestação de contas, inclusive de forma pública, demonstrando a devid
realização do projeto, em data e local que julgar conveniente.
18.9. A Secretaria de Cultura poderá diligenciar o proponente solicitando complementação das comprovações, caso considere insatisfatórias a
informações apresentadas no Relatório de Realização.
18.10 O parecer técnico sobre a realização do objeto contratado será concluído de acordo com a seguinte classificação: I - Aprovado; II - Nã
aprovado.
18.11 Na hipótese de não aprovação do projeto serão exigidos do proponente o ressarcimento do valor não aprovado. Será notificado par
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou restituição dos valores através de depósito na conta indicada pela Secretaria de Cultura.
18.13 Em caso de não pagamento voluntário, os débitos serão encaminhados à Secretaria Municipal da Fazenda para cobrança judicial.
18.14 No caso de não ocorrer à entrega da prestação de contas, o cadastro do proponente pra a Comissão o proponente ficará irregular, sendo est
notificado para restituição do valor recebido para execução do projeto.
18.15 A prestação de contas analisada será encaminhada à Controladoria Interna do Município de Rio Branco do Sul para parecer final.
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 É facultado à Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, em qualquer fase deste procedimento, fazer diligências e verificar as informaçõe
prestadas pelos proponentes.
19.2 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos e a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul nã
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado.
19.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade d
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tive
apresentado, e caso tenha sido PROPONENTE, a rescisão do termo de credenciamento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
19.4 As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da participação dos interessados, desde que nã
comprometam o interesse público e a finalidade de seu objeto.
A participação dos interessados implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
19.5 Quaisquer irregularidades no curso deste procedimento poderão ser denunciadas à Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, por meio d
protocolo.
19.6 O descumprimento injustificado do prazo de convocação durante todas as fases do Edital acarretará automaticamente na desistência d
contratação e desclassificação do proponente contemplado, sendo convocados os demais proponentes seguindo a ordem de classificação.
19.7 O objeto deste Edital não estabelece entre o PROPONENTE, e a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul qualquer tipo de sociedad
associação, agência, consórcio, mandato de representação ou responsabilidade solidária.
Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul poderá utilizar peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual e fotografias das obra
selecionadas para a divulgação.
19.8 Caberá exclusivamente aos proponentes a responsabilidade pela legalidade da utilização dos elementos artísticos do conteúdo digital, atendend
em especial às disposições da Lei Federal nº. 9.610/1998, pertinente aos “direitos de autor”, a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e 
Secretaria de Cultura, se isenta de qualquer ônus nesse sentido.
19.9 Serão de responsabilidade do proponente a veracidade das informações e dos documentos apresentados e sua comprovação, quando solicitada.
19.10 Esclarecimentos sobre este edital e orientações sobre o correto preenchimento dos anexos e serão prestados pela Secretaria de Cultur
devendo as questões ser enviadas em até 24 (vinte e quatro) horas antes do encerramento das inscrições, exclusivamente pelo e-ma
culturariobrancodosul@gmail.com
19.11 Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco do Sul do Estado do Paraná, para solucionar os litígios decorrentes deste Edital.
19.12 Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Cultura e pela comissão avaliativa.
19.13 Dúvidas e informações podem ser solicitadas pelo e-mail culturariobrancodosul@gmail.com .
 
DOS ANEXOS DO EDITAL
Integram o presente Edital os Anexos a seguir:
 
Anexo I – Ficha de Inscrição e eclaração Conjunta;
Anexo II – Autodeclaração de atuação e tempo de trabalho;
Anexo III - Declaração de co-residência;
Anexo IV – Autodeclaração Responsável pela dupla/trio/banda.
 
Rio Branco do Sul, 03 de dezembro de 2020.
 
COMISSÃO AVALIADORA
Portaria nº 03/2020 - SEMED
 
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO CONJUNTA
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e a Secretaria de Cultura, Edital de chamamento público EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO, INCISO III – LEI ALDIR BLANC – Live Show Musical Pelo presente, venho solicitar a inscrição para o processo de seleção no
termos do Edital de chamamento Live Show Musical. Para tanto anexo todos os documentos exigidos no referido Edital, declarando, sob a
penas da lei, o que segue:
Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital; que estou ciente de que a ausência de quaisquer dos documentos ou a presença d
irregularidades nos mesmos implicará na minha desclassificação da seleção; que estou ciente de que a seleção da minha proposta não gera direito 
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1. DADOS CADASTRAIS (Pessoa Jurídica – quando houver)

EMPRESA/INSTITUIÇÃO: CNPJ:

Endereço:

UF: CEP: Telefone: ( )

EMAIL  

2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL (Pessoa Física)

Nome:

Nº RG: Nº CPF:

Endereço: Telefone:

E-mail: Whatsapp:

CONTA BANCÁRIA:

AREA DE ATUAÇÃO:

Nome Artístico:

Número de Integrantes:

   

contratação, a qual estará condicionada à conveniência e oportunidade da Secretaria de Cultura.
 

 
Declaro ainda que:
Declaro que não existem fatos que impeçam a minha participação neste processo de seleção; me comprometo, sob as penas da Lei, a levar a
conhecimento da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a minha contratação;
Não estou suspenso ou impedido de licitar com a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, bem como punido com suspensão temporária d
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do art. 155 c/c art. 150, inciso III da Lei Estadual nº 15.608/2007
Em caso de pessoa jurídica, declaro que não possuímos em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
Por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei e confirmo a veracidade das informações declaradas.
 
____________________
Assinatura do proponente
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020
 
Anexo II
Autodeclaração de atuação e tempo de trabalho
Declaro para os devidos fins que eu __________________________________
_________________________________ portador do CPF nº ______________ e RG nº ___________________________, resido no Município d
Rio Branco do Sul há mais de _______ anos e atuo como músico profissional no Município de Rio Branco do Sul desde _______________
conforme portifólio anexo, que a música é minha ( ) única fonte de renda ( ) umas das minhas fontes de renda.
Descreva um pouco sobre sua trajetória em nossa Cidade e carreira em Geral?
_____________
 
Estou ciente de que, se for detectada a não veracidade desta declaração, estarei sujeito a penalidades legais.
 
________________
Assinatura do proponente
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020
 
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CO-RESIDÊNCIA
 
Nome: _________________
Portador do CPF nº _________________ e RG nº _____________________,
 
Declaro para os devidos fins, junto à Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, que o proponente acima identificado é domiciliado no endereço d
minha residência, abaixo descrito e com comprovante de residência e demais documentos anexados. Declaro ainda, para todos os fins de direit
perante as leis vigentes, que a informação aqui prestada é de minha inteira responsabilidade.
_______________
Endereço completo da residência (nome da rua/avenida/travessa, número, bairro, município e CEP)
_______________
Nome completo e CPF do declarante de co-residência
 
Assinatura do declarante de co-residência
Observações:
Anexar cópia de documento de identificação e do CPF do declarante;
Anexar cópia de comprovante de endereço.
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020.
 
ANEXO IV
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MODELO DE AUTODECLARAÇÃO – RESPONSÀVEL PELA DUPLA, TRIO, BANDA – LIVE
Considerando que tenho conhecimento, das função que exerço como Representante/Responsável pela (o) _______________ (nome d
dupla/trio/banda), sendo o proponente que responderá pelas ações, critérios e todos os dispostos no edital.
Considerando ainda as que as funções por mim declaradas, estão entre elas a execução do serviço credenciado.
Considerando que todos aqueles que represento nessa declaração estão cientes e de acordo pela minha representação, e considerando as disposiçõe
do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, o Decreto Municipal nº de novembro de 2020.
Eu, ____________, portador do CPF nº ______________________ e RG _______________, declaro representar como proponente a/
_______________________________ (nome da dupla/trio/banda), e comprometo-me a seguir todas as considerações acima citadas.
 
Estou ciente de que, se for detectada a não veracidade desta declaração, estarei sujeito a penalidades legais.
___________
Assinatura do proponente
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020
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