
MODELO DE DECLARAÇÃO

SECULT/MOD.: 01/2021

Eu, 

______________________________________________________________, 

solicitante na chamada pública da Lei Emergencial Aldir Blanc, declaro: 

I  –  ter  plena  ciência  e  concordância  com  os  termos  apresentados  nesta

chamada;

II – ausência de impedimentos para licitar, contratar ou celebrar ajustes com a

Administração Pública; e

III  –  ciência  e  autorização  plena  ao  uso  dos  dados  fornecidos  no  ato  de

inscrição  para  validação  das  informações  apresentadas,  bem  como  para

atestar o atendimento aos critérios da Lei Aldir Blanc. 

Alagoa Grande, Paraíba, _______ de novembro de 2021

_________________________________________________________
                                                                                                        Assinatura



MODELO DE DECLARAÇÃO

SECULT/MOD.: 02/2021

Eu,

______________________________________________________________,

solicitante na chamada pública da Lei Emergencial Aldir Blanc, indico abaixo os

dados  bancários  que  serão  utilizados  para  movimentação  dos  recursos

transferidos através de subsídio da Lei Emergencial Aldir Blanc, nos termos do

inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. 

Banco:

______________________________________________________________

Agência (com o dígito):

___________________________________________________________

Conta corrente ou conta poupança (com o dígito e com a indicação do tipo de 

conta):

______________________________________________________________

Alagoa Grande, Paraíba, _______ de novembro de 2021.

_________________________________________________________
                                                                                                        Assinatura



MODELO DE DECLARAÇÃO

SECULT/MOD.: 03/2021

Eu,

_______________________________________________________________,

solicitante na chamada pública da Lei Emergencial Aldir Blanc, declaro que a

proposta apresentada nesta chamada pública, não fora contemplada em outros

editais, chamadas públicas ou instrumentos aplicáveis, nem recebido recursos

oriundos da Lei Aldir Blanc de nenhuma outra unidade da federação. 

Alagoa Grande, Paraíba, _______ de novembro de 2021.

_________________________________________________________
                                                                                                        Assinatura



MODELO DE DECLARAÇÃO

SECULT/MOD.: 04/2021

Eu,

_______________________________________________________________,

solicitante na chamada pública da Lei Emergencial Aldir Blanc, declaro pleno

comprometimento a: 

I  –  executar  as  ações  no  município  de  Alagoa  Grande,  Paraíba,  conforme

proposta enviada;

II  –  assumir  integral  e  exclusivamente  as  responsabilidades  pelos

compromissos  de  natureza  comercial,  financeira,  inclusive  taxas  e  tributos

deles decorrentes, bem como encargos de natureza trabalhista, previdenciária,

fiscal, comercial, bancária, intelectual (direitos autorais e ECAD, se existirem),

classificação indicativa, bem como quaisquer outros resultantes do recebimento

do subsídio oriundo da Lei Aldir Blanc;

III – divulgar o recebimento do benefício da Lei Aldir Blanc, nos créditos e em

todo  o  material  impresso,  virtual  e  audiovisual,  conforme  exigências  da

presente  chamada  pública  e  seguindo  os  padrões  de  identidade  visual

fornecidos pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo; e

IV  –  restituir  imediatamente  os  valores  recebidos  no  caso  de  desvio  de

finalidade, monetariamente corrigidos pelos índices aplicáveis no município de

Alagoa Grande, Paraíba. 

Alagoa Grande, Paraíba, _______ de novembro de 2021.

_________________________________________________________
                                                                                                        Assinatura



MODELO DE DECLARAÇÃO

SECULT/MOD.: 05/2021

Eu,

_______________________________________________________________,

solicitante na chamada pública da Lei Emergencial Aldir Blanc, declaro ciência

das  penalidades  previstas  em  lei,  quanto  ao  fornecimento  de  informações

falsas, com o intuito de benefício próprio nesta chamada pública, sejam essas

informações veiculadas em quaisquer meio de comunicação por mim utilizado..

Alagoa Grande, Paraíba, _______ de novembro de 2021.

_________________________________________________________
                                                                                                        Assinatura


