ANEXO I - EDITAL DE CONCURSO Nº 004/2021
PRÊMIO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE LONGAS-METRAGENS
PARANAENSES
DECLARAÇÃO DE NÃO-IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO¹
Eu,_____________________________________________ (nome completo), portador(a) do
RG____________________ inscrito(a) no CPF________________________ ,representante
pela empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ _________________,
proponente do projeto___________________ declaro, para os devidos fins, que não possuo
nenhuma das vedações de participação apontadas no item 5. DA PARTICIPAÇÃO, e não
possui nenhuma das vedações de participação apontadas no item 6. DOS IMPEDIMENTOS E
VEDAÇÕES, do PRÊMIO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE LONGASMETRAGENS PARANAENSE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura,
bem como declaro que:
a) Me comprometo, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da SECC, qualquer fato
superveniente que venha a impossibilitar minha contratação;
b) Não ultrapasso o limite de inscrição de um Prêmio, conforme determinado pelo Edital;
c) O projeto inscrito não foi contemplado no Edital 04/2017 – Produção e Distribuição de
Obras Audiovisuais, Edital 01/2019 Edital de Produção e Desenvolvimento De Obras
Audiovisuais da SECC, Edital de Chamamento nº 003/2020 Cultura nas Redes Licenciamento de Obras Literárias Digitais, Edital de Concurso nº 005/2020 Outras
Palavras - Prêmio de Obras Literárias ou que tenham recebido recursos municipais,
estaduais ou federais para criação e desenvolvimento da obra.

________________, ____ de _______________de 2021.

___________________________________________ (Assinatura)
(nome completo)
__________________________________
¹ Constitui-se crime de Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular. Fonte: Código Código Penal - Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
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