
 

 

ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do proponente: _________________________________________________________ 
 
Nome da proposta: ____________________________________________________________ 
 
[  ] Preencher no caso da contratação ser por pessoa jurídica:  
Nome da empresa:  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Nome do representante: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
CNPJ: _______________________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________Tel: ____________________________ 
 
[  ] Preencher no caso da contratação ser por MEI: 
Nome do representante: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _____/____/_____ CPF: _______________________________________ 
RG:_________________________________________________________________________ 
CNPJ:________________________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________Tel: _____________________________ 
 
[   ] Preencher no caso da contratação ser por pessoa física: 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _____/____/_____ CPF: _______________________________________ 
RG:__________________________________________________________________________ 
Número do PIS:________________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________Tel: _____________________________ 
 
Declaração: 
Na qualidade de proponente do Edital nº 4/2019, declaro conhecer o inteiro teor do edital em 
questão e seus anexos. O projeto inscrito é de minha autoria e as informações aqui prestadas são 
de minha inteira responsabilidade. No caso de ser selecionado, cumprirei as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 

Brasília, __________________________________ 
 

_________________________________ 
Assinatura do proponente 

  



 

 

 
ANEXO III 

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 
BREVE MEMORIAL DESCRITIVO 

  

A. Nome da proposta:  
 
 

B. Apresentação:  

C. Justificativa:  
 

 
Brasília, __________________________________ 

 
_________________________________ 

Assinatura do proponente 
  



 

 

 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO PLÁGIO  
 
Nome Completo___________________________________________________, portador(a) do 
CPF_______________________________________ e do RG _________________________, 
emitido em ____/_____/______, expedido pela________________, li e aceito as normas 
descritas no Edital Nº 4/2019 para seleção da Marca Concurso da Marca do “BRASÍLIA 60 anos”. 
Desta forma, declaro que o material enviado não caracteriza plágio, no todo ou em parte.  
 

Brasília, __________________________________ 
 

_________________________________ 
Assinatura do proponente 

  



 

 

 
 

ANEXO V 
TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 
Nome Completo_____________________________________, portador(a) do 
CPF_______________________________________ e do RG _________________________, 
emitido em ____/_____/______, expedido pela________________, li e aceito as normas 
descritas no Edital Nº 4/2019, para seleção da Marca “BRASÍLIA 60 anos”. Desta forma, transfiro 
à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, de forma total e definitiva, seja 
no Brasil e nos demais países os direitos de autor, seja para uso gratuito ou comercial da marca e 
do Manual de Aplicação da Marca, para divulgação e reprodução do design premiado, nos 
termos do edital e tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei nº 9.610/98, bem como os diretos 
autorais referentes ao material com o qual concorro. 
 

Brasília, __________________________________ 
 

_________________________________ 
Assinatura do proponente 

  



 

 

 
 

ANEXO VI 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

      

DADOS DO PROPONENTE: 

 

NOME DA/O CANDIDATA/O OU 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

  

CPF/CNPJ: 

NOME DA PROPOSTA: 

  

  

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

DATA E LOCAL: ASSINATURA: 

 


