ANEXO III - DECLARAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE IBIRÁ
EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES LEI ALDIR BLANC N° 003/2021

PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO

Eu, ......................., RG nº .............., CPF nº.............., representante legal da pessoa jurídica
......................., CNPJ n°........................., sediada no endereço ..............................., bairro
......................., CEP...................., município de .............................................., proponente do
Plano de Projeto Cultural denominado “.........................................” venho declarar que:
f) Estou em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal;
g) Sou sediado na cidade de Ibirá há mais de 01 (um) ano;
2.1. Em caso de proponente Cooperativa: o Cooperado – interveniente-anuente reside na cidade de Ibirá há mais de 01 (um) ano;
h) Tenho ciência e concordo com os termos desta Chamada Pública;
i) Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo
117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo;
j) Não estou impedido de licitar e contratar com a Administração Pública;
k) Não fui, estou sendo ou serei beneficiado com recursos da Lei Federal nº 14.017/2020
– Aldir Blanc - por outros entes federativos para o mesmo Projeto Cultural inscrito
neste Edital de Incentivo Às Artes Lei Aldir Blanc – 002/2020.

Ibirá, ........ de ............................. de 2021.

_____________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica proponente)
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Eu, ......................., RG nº ..............,
CPF nº..............,
residente no endereço
...............................,
bairro
.......................,
CEP....................,
município
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.............................................., proponente
do
Projeto Cultural denominado
“.........................................” venho declarar que:
1. Estou em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal;
2. Sou sediado na cidade de Ibirá há mais de 01 (um) ano;
2.1. Em caso de proponente Cooperativa: o Cooperado – interveniente-anuente reside na cidade de Ibirá há mais de 01 (um) ano;
3. Tenho ciência e concordo com os termos desta Chamada Pública;
4. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo
117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo;
5. Não estou impedido de licitar e contratar com a Administração Pública;
6. Não fui, estou sendo ou serei beneficiado com recursos da Lei Federal nº
14.017/2020 – Aldir Blanc - por outros entes federativos para o mesmo Projeto
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Ibirá, ........ de ............................. de 2021.

_____________________________________
(Nome e assinatura da Pessoa Física Proponente)

