
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA

Eu, ..................................................., portador do RG nº ................... e do CPF nº ......…………., solicito à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a inscrição da proposta abaixo descrita, no Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Escritores/Palestrantes e mediadores visando a execução de Mesas e Debates durante 7ª Bienal Rubem Braga 2018.

Título da Proposta ____________________________________________________________
Modalidade
( ) Mediador
( ) Escritor/Palestrante
1 . Pessoa Física
Nome ______________________________________________________________________
Endereço __________________________________________________nº_______________
Bairro _____________________CEP ____________ Município_________________ UF ____
RG ________________ CPF ___________________ PIS _____________________________
Telefone: ________________________e-mail _______________________________________
Dados Bancários (referente ao proponente)
Banco:______________________________ Agência: _________Conta: __________________

Atenciosamente,
Cachoeiro de Itapemirim – ES, ___ de _________ de 2018.
___________________________________________________________________
Assinatura do Proponente.
FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA

Eu, ..................................................., portador do RG nº ................... e do CPF nº ......…………., representante legal da empresa ............................................ (no caso de pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., solicito à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a inscrição da proposta abaixo descrita, no Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Escritores/Palestrantes e mediadores visando a execução de Mesas e Debates durante 7ª Bienal Rubem Braga 2018.

Título da Proposta ____________________________________________________________
Modalidade
( ) Mediador
( ) Escritor/Palestrante

2 . Pessoa Jurídica
Razão Social_________________________________________________________________
Endereço __________________________________________________nº_______________
Bairro _____________________CEP ____________ Município_________________ UF ____
CNPJ ____ ___________ e-mail _________________________________________________ Nome do Representante Legal ___________________________________________________
Endereço __________________________________________________nº_______________ Bairro _____________________CEP ____________ Município_________________ UF ____ RG ________________ CPF ___________________ Telefone: ________________________ 1. Dados Bancários (referente ao proponente)
Banco:______________________________ Agência: _________Conta: __________________
Atenciosamente,
Cachoeiro de Itapemirim – ES, ___ de _________ de 2018.

___________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica.

ANEXO III – PROPOSTA CULTURAL
PROPOSTA CULTURAL
TÍTULO DA PROPOSTA:
MODALIDADE:
( ) Mediador
( ) Escritor/Palestrante


RELEASE:


Afirmo que as informações acima são verdadeiras e que estou apto e sou capaz de realizar a atividade proposta e que estou de acordo com os regulamentos deste edital.


___________________________
Local, data


___________________________
Assinatura

Observações:
1 – Preencher a Proposta Cultural de acordo com a modalidade escolhida.
2 – Anexar: documentos, certificados, reportagens e outros impressos que comprovem notoriedade, matérias de jornais, currículos, cópia do CPF e RG; e no caso de pessoa jurídica: cópia do CPF e RG do presidente ou representante legal da instituição e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); e informações complementares que entender necessárias, de acordo com a modalidade escolhida.



ANEXO IV - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do Edital nº 007/2018 para credenciamento de propostas culturais e posterior execução de projetos para a programação da 7ª BIENAL RUBEM BRAGA 2018, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, que ocorrerá de 15 a 20 de maio de 2018, reconhecendo como verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto nas propostas culturais, como em seus anexos.

Declaro ainda que apresentarei toda a documentação exigida para fins de contratação para a 7ª BIENAL RUBEM BRAGA 2018, atendendo a todas as etapas já previstas no credenciamento.


___________________________
Local, data



___________________________
Assinatura












