
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020

Anexo V – Modelo de Autodeclaração de Interrupção de Atividades e de Vínculo com

Comunidades Tradicionais

Processo SEI nº: PMC.2020.00050262-21

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

Formalizado:

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF nº _______________,

RG nº ____________________________, residente na ________________________________

(rua, avenida, praça), nº _________, bairro _______________________, Campinas, Estado de

São Paulo, representante legal do ____________________________ (nome do espaço artístico-

cultural)  ________________________________________________,  inscrito  no  CNPJ

_______________, com sede na ________________________________ (rua, avenida, praça), nº

_________, bairro _______________________, Campinas, Estado de São Paulo, declaro para

fins de participação na Chamada Pública  nº 01/2020, da Secretaria  Municipal  de Cultura de

Campinas,  que  o  espaço  artístico-cultural  acima  identificado  teve  suas  atividades  regulares

interrompidas por força das medidas de isolamento social em razão da pandemia pela Covid-19.

Declaro,  ainda,  que  o  espaço  artístico-cultural  que  represento,  em  relação  a  comunidades

tradicionais (assinale uma ou mais alternativas):

(    ) Não está vinculado a nenhuma comunidade tradicional

Está vinculado a comunidade:

(    ) Cigana

(    ) De pescadores(as) artesanais

(    ) De extrativistas

(    ) De povos de terreiro

(    ) Indígena

(    ) Quilombola

(    ) Ribeirinha
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(    ) Rural

(    ) Outra comunidade tradicional. Qual? __________________________________

Campinas,

Nome e assinatura do representante legal

Não formalizado

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF nº _______________,

RG nº ____________________________, residente na ________________________________

(rua, avenida, praça), nº _________, bairro _______________________, Campinas, Estado de

São Paulo, representante legal do ____________________________ (nome do espaço artístico-

cultural)  ________________________________________________,  com  sede  na

________________________________  (rua,  avenida,  praça),  nº  _________,  bairro

_______________________, Campinas, Estado de São Paulo, declaro para fins de participação

na Chamada Pública nº 01/2020, da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, que o espaço

artístico-cultural acima identificado teve suas atividades regulares interrompidas por força das

medidas de isolamento social em razão da pandemia pela Covid-19. Declaro, ainda, que o espaço

artístico-cultural que represento, em relação a comunidades tradicionais (assinale uma ou mais

alternativas):

(    ) Não está vinculado a nenhuma comunidade tradicional

Está vinculado a comunidade:

(    ) Cigana

(    ) De pescadores(as) artesanais

(    ) De extrativistas

(    ) De povos de terreiro

(    ) Indígena

(    ) Quilombola

(    ) Ribeirinha

(    ) Rural

(    ) Outra comunidade tradicional. Qual? __________________________________
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Campinas,

Nome e assinatura do representante legal
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