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ANEXO II – Declaração de Participação 

O proponente deve preencher, assinar e digitalizar este documento para que seja devidamente 

anexado no formulário de inscrição  

Nome do Proponente  

Título da proposta  

DECLARAÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO 

Declaro, para fins de inscrição no edital acima referenciado, que concordo e atendo às 
condições de inscrição estabelecidas nos itens 4 e 5 do Edital e possuo as provas de 
regularidade fiscais exigidas para a contratação da proposta, caso seja selecionado.  
Declaro, ainda, que estou ciente de que, caso não apresente toda a documentação 
estipulada no item 11.4 ou a apresente com alguma irregularidade, perderei, 
automaticamente, o direito à premiação, sendo convocado o suplente, pela ordem 
decrescente de classificação. 

DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

Declaro que sou o(a) responsável técnico pela apresentação artística do grupo ou 
banda _____________________________, pelo qual responderei junto à Secretaria 
de Cultura de Camaçari quanto às exigências do EDITAL EMERGENCIAL DE SELEÇÃO nº 
001/2020. 
Declaro-me, outrossim, ciente de que está sob minha responsabilidade, fazer cumprir, 
entre outras, as seguintes condições: 
- Cumprir as exigências do edital 
- Ser pontual, orientar e supervisionar as atividades do grupo, bem como repassar o 
valor do prêmio aos seus integrantes de forma democrática e justa. 
- responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do serviço 

DECLARAÇÃO DE 
NÃO -VÍNCULO 

Afirmo, sob as penas da lei, que não sou funcionário público, efetivo, comissionado ou 
em qualquer regime de trabalho na Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como não 
possuo cônjuges e parentes até o 2º Grau no referido ente; bem com que não sou 
integrante do Conselho Municipal de Cultura e que não possuo qualquer impedimento 
legal, estando apto a concorrer ao EDITAL EMERGENCIAL DE SELEÇÃO  nº 001/2020. 

DECLARAÇÃO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO DE 
MENORES  

Preencher apenas se 
houver participação de 

menores 

Afirmo, sob as penas da lei, que possuo autorização dos responsáveis legais de todos 
os menores que integram o grupo _____________________, para concorrer ao 
EDITAL EMERGENCIAL DE SELEÇÃO nº 001/2020, realizar apresentações públicas e ter 
sua imagem utilizada pela Prefeitura Municipal de Camaçari. Declaro ainda que estou 
apto a apresentar tais autorizações a qualquer tempo.  

DECLARAÇÃO DE 
DIREITOS DE USO DE 

IMAGEM 

Declaro que tenho ciência de que a Secretaria de Cultura de Camaçari terá plenos 
direitos pelo uso de imagens e áudio da referida obra podendo a mesma ser utilizada 
gratuitamente em peças institucionais da Prefeitura de Camaçari. 

 

Camaçari, ______ de ________________________ de 2020 

 

Assinatura 


