
ANEXO I  

 
 
EDITAL Nº 002/2021  
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 2021 
PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. 

 
 
 
 
 
 
Eu, ______________________________________________ DECLARO, para 
os devidos fins deste Edital de Premiação que sou residente na rua 
............................................................................................................,número 
…………….., bairro……………………………………………………….., cidade 
………………………………………………………………. portador (a) da cédula 
de identidade nº........................................................., CPF 
........................................................., que resido no Município de Pilõezinhos  
há mais de 02 (dois) anos. 
 
 
 
 
 
 

Pilõezinhos, ............ de ............................ de 2021 
 
 
 

....................................................................... 
 (assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO II  

 
 
EDITAL Nº 002/2021  
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 2021 
PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. 

 
 
RECURSO/CONTESTACAO 
 
 EU, _________________________________________________, RG: 
___________________, inscrito no CPF: 
__________________________________________, apresento o presente 
RECURSO contra decisão que indefere minha inscrição na Categoria: 
__________, do Edital 002/2021. Os argumentos com os quais Contesto a 
decisão são: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Pilõezinhos, ............ de ............................ de 2021 
 
 
 

______________________________________________________  
Nome do Recorrente 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 
EDITAL Nº 002/2021  
 

 
TERMO DE USO DE IMAGEM, CESSÃO DE DIREITOS E NÃO-VÍNCULO 

COM COORDENADORIA DE CULTURA DE PILÕEZINHOS 
 

 

Eu, ______________________, brasileiro(a), portador(a) da Identidade nº 

____________ e CPF nº _________________, residente e domiciliado(a) no 

endereço _______________________, na cidade de _______________, 

Paraíba, na condição de proponente e representante do grupo 

___________________________________ (para o caso de inscrições de obras 

ou trabalhos coletivos), candidato ao Edital de Chamamento Público para 

Credenciamento de Propostas Artísticas de Apresentações ou Exibição 

reconheço sob as penas da lei que: 

a. Estou ciente dos meus direitos e deveres e dos procedimentos definidos 
pelo Edital nº 002/2021 de credenciamento de propostas culturais e 
artísticas para apresentação, zelando pela observância das suas 
determinações;  

b. Declaro que as informações e documentos apresentados nesta inscrição 
são de minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade;  

c. Autorizo a Coordenadoria de Cultura do município de Pilõezinhos a 
publicar e divulgar, mediante reprodução, distribuição, comunicação ao 
público e quaisquer outras modalidades de utilização, sem quaisquer 
ônus, por tempo indeterminado, os conteúdos desta inscrição, incluindo o 
dossiê e os registros fotográficos e/ou audiovisuais da atividade 
realizada;  

d. Declaro estar ciente e de acordo que a publicação e divulgação dos 
materiais poderá ser realizada inclusive em universidades, escolas, 
seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no Brasil e 
no exterior, observadas as legislações vigentes de cada país; 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total 
responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos 
apresentados cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 

Pilõezinhos, ___ de outubro 2021. 

 

 ____________________________________________________ 
Assinatura do (a) Proponente 

(Igual ao documento de identificação) 
 



ANEXO IV  

 
EDITAL Nº 002/2021  
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 2021 
PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
1. DADOS PESSOAIS 

NOME: _________________________________________________________ 

NOME ARTÍSTICO: _______________________________________________ 

CONTATO TELEFÔNICO: _________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________Nº ___ 

BAIRRO: _____________________ CIDADE: __________________________ 

Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: ____________________________ 

Nº CPF: ___________________________ 

 

2. INDICAÇÃO DO BEM ARTÍSTICO OU SERVIÇO 

RAMO DE ATUAÇÃO: _____________________________________________ 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO OFERECIDO: ________________ 

_______________________________________________________________ 

VOCÊ AUTOR DA OBRA? 

       (     ) Sim              (     ) Não 
 

SE FOR SERVIÇO, QUAL O PÚBLICO-ALVO? ________________________ 

QUANTIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO OFERECIDO: ______________ 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PRODUTO _________________________ 

FOTO DO BEM OFERECIDO 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 
 (Concorda com os termos do Edital?) 
 

Pilõezinhos, ___ de outubro 2021. 

 

 ____________________________________________________ 
Assinatura do (a) Proponente 

(Igual ao documento de identificação) 
 



 
 

 


