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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº 04/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS 

 

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE ACEITE 

 

Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, bairro 

............, CEP ............, município de ............, [em caso de proponente pessoa jurídica: 

representante legal da pessoa jurídica ............, CNPJ n° ............, sediada no endereço 

............, bairro ............, CEP ............, município de ............], declaro que:  

 

a) Conheço e aceito incondicionalmente as regras do presente Edital de 

Credenciamento; 

b) Responsabilizo-me por todas as informações contidas no projeto; 

c) Tenho ciência de que o credenciamento como oficineiro não gera automaticamente 

direito às contratações e que, mesmo credenciado, a Secretaria de Cultura e 

Eventos não tem obrigatoriedade de efetivar minha contratação, pois a pauta fica 

condicionada aos critérios de interesse público, de adequação à programação 

cultural e de disponibilidade orçamentária de cada equipamento; 

d) Em caso de seleção, responsabilizo-me pelo cumprimento da agenda a ser 

acordada juntamente à Secretaria de Cultura e Eventos; 

e) Declaro que não sou servidor público municipal; 

f) Estou ciente de que a contratação não gera vínculo trabalhista entre a 

municipalidade e minha pessoa, na condição de Contratado. 

 

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

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO II - LISTA DE DOCUMENTAÇÃO 

 

Para fins de contratação, os credenciados selecionados serão convocados através de publicação no 

Diário Oficial de Louveira e pelo site da Prefeitura Municipal de Louveira, deverão, após o 

recebimento do comunicado, apresentar os seguintes documentos: 

 

PESSOA FÍSICA 

a) Carteira de identidade e Registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Comprovante de residência; 

c) Comprovante de situação cadastral do CPF; e 

d) Cópia do NIT/PIS/PASESP; 

e) Comprovante de regularidade perante a Fazenda do Município de origem (Certidão Negativa 

de Débitos Municipais) 

f) Comprovante de Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

g) Declaração de que não é funcionário público e aceite das condições do Edital (ANEXO II); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

i) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

j) Demais documentações necessárias para o exercício da atividade, conforme o caso. 

 

PESSOA JURÍDICA 

a) Comprovante de Inscrição e Certidão Cadastral de Pessoa Jurídica perante a Receita 

Federal (inscrição válida de CNPJ - somente empresário individual que seja o próprio 

proponente); 

b) Carteira de identidade e Registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Empresário 

Individual; 

c) Certidão de Regularidade do FGTS; 

d) Declaração de que não é funcionário público e aceite das condições do Edital (ANEXO II); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

g) Demais documentações necessárias para o exercício da atividade, conforme o caso. 


