
ANEXO 6 - A 

(modelo de Declaração para Estados, Municípios e Distrito Federal) 

  

D E C L A R A Ç Ã O 

  

  

  

  

  

  

  

  

..........................., portador da carteira de identidade nº............., expedida 

pela........, em .........., CPF nº............., residente e domiciliado........................, 

DECLARA, para os devidos fins, que é representante do Estado/Município 

/Distrito Federal, com sede no endereço............., exercendo o cargo de ........., 

com mandato de ...... anos, vencendo em....., podendo, portanto, representar o 

ente federativo, na celebração de convênios, conforme previsão no 

instrumento legal (lei, decreto etc). Neste contexto, DECLARA que assume a 

obrigação de fazer incluir os recursos recebidos, em virtude da celebração do 

convênio no respectivo ORÇAMENTO, conforme o artigo 35 da Lei 

10.180/2001. E, por fim, DECLARA, ainda, assumir o compromisso, caso o 

ente representado seja selecionado pelo Edital Modernização de Museus 

(Edital nº 001/2006), de encaminhar ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, conforme as disposições constantes no citado Edital, todos 

os documentos e certidões exigidos para a celebração do Convênio, e que a 

falta na entrega dos documentos e certidões no prazo estabelecido implicará 

desistência em continuar na seleção.  

  

  

  

  

  

ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA 
CARGO 

  

  

  

 

  

  



ANEXO 06 - B 

(modelo de Declaração para instituições privadas e demais instituições 

públicas) 

  

  

  

D E C L A R A Ç Ã O 

  

  

  

  

  

  

  

  

..........................., portador da carteira de identidade nº............., expedida 

pela........, em .........., CPF nº............., residente e domiciliado........................, 

DECLARA, para os devidos fins, que é dirigente da entidade.............., 

CNPJ........., com sede social no endereço............., exercendo o cargo de ........., 

com mandato de ...... anos, conforme disposto no artigo......... do Estatuto 

Social, vencendo em....., podendo, portanto, representar a entidade, conforme 

disposto no referido artigo do Estatuto Social. Neste contexto, DECLARA 

assumir o compromisso, caso a entidade representada seja selecionada pelo 

Edital Modernização de Museus (Edital nº 001/2006), de encaminhar ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conforme as 

disposições constantes do referido Edital, todos os documentos e certidões 

exigidos para a celebração do Convênio, e que a falta na entrega dos 

documentos e certidões no prazo estabelecido implicará desistência em 

continuar na seleção. 

  

  

  

  

ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA 
CARGO 

  

 


