
ANEXO IV - EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2021-SECC
PRÊMIO TÉCNICOS E TÉCNICAS DA CULTURA – LAB 2021

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROPONENTE EM CASO DE MORTE7

Eu, , (nome do proponente)
portador(a) do RG , inscrito(a) no CPF

, proponente do projeto
no Edital Prêmio Técnicos e Técnicas

e Técnicas da Cultura, venho, pela presente, informar nome de pessoa física, residente do
Paraná, para assumir minhas responsabilidades enquanto proponente na hipótese de
falecimento durante o período compreendido entre habilitação e contratação, entrega final e
pagamento.

Nome completo do(a) substituto(a) por extenso:
RG do(a) substituto(a):
CPF do(a) substituto(a):
Endereço do(a) substituto(a):

TERMO DE CIÊNCIA

Declaro, para os devidos fins, ciência e de acordo com a minha participação como substituto e
que assumirei todas as responsabilidades decorrentes deste projeto no caso de falecimento do
proponente.

Declaro que concordo com os termos estabelecidos no Edital e que não estou impedido(a) de
contratação com o Estado, que cumpro com os critérios estabelecidos no item “4. DA
PARTICIPAÇÃO”, e não possuo nenhuma das vedações de participação apontadas no item
“5. DOS IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES”, e que não sou proponente deste ou de qualquer
outro edital da SECC com recursos da Lei Aldir Blanc 2021.

________________, ____ de _______________ de 2021.

_________________________________________( assinatura do proponente)

_________________________________________(Assinatura do(a) substituto(a))

7 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.


