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ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA EM REGIME 

DE ASSOCIAÇÃO 

 

AUTOR(ES) / TITULAR(ES) DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

Se Pessoa Física, informar, em relação a cada um dos Autores (replicar tantos quadros 

deste para quantos AUTORES participarem): 

Nome: Registro no CAU/BR n.: 

Identidade: CPF: 

Telefone: E-mail: 

Endereço: 

Se Pessoa Jurídica, informar, em relação a cada uma das Autoras (replicar tantos quadros 

deste para quantas AUTORAS participarem): 

Razão Social: 

CNPJ: Registro no CAU/BR n.: 

Endereço: 

Representante Legal: Registro no CAU/BR n.: 

Identidade: CPF: 

Telefone: E-mail: 

Responsável Técnico: 

CPF: Registro no CAU/BR n.: 

Colaborador: 

CPF: Registro no CAU/BR n.: 

 

____________________ (Nome ou Razão Social), (CPF/CNPJ), (Endereço), e 

__________________ (Nome ou Razão Social), (CPF/CNPJ), (Endereço),1 por 

meio deste instrumento, associam-se com o intuito de participar do 

CONCURSO Nº 01/2019, conforme previsto no EDITAL. 

 

                                                           
1 Devem ser elencados aqui todos os Autores/Titulares de Direitos Autorais, Responsáveis 
Técnicos e Colaboradores. 
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Os AUTOR(ES) do projeto premiado anuem que o pagamento integral 

do prêmio será efetuado exclusivamente a pessoa jurídica, e que  a 

CONTRATANTE não possui qualquer ingerência na distribuição do 

prêmio entre os integrantes da Equipe, nem poderá ser 

responsabilizado ou questionado por qualquer questão relativa à 

distribuição ou repasse do prêmio entre os ASSOCIADOS. 

 

OS ASSOCIADOS anuem que é vedada a participação da mesma 

pessoa física ou jurídica com mais de uma proposta, isoladamente 

e/ou como membro de mais de um grupo, a título de AUTOR, 

COLABORADOR, CONSULTOR ou RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Caso isto ocorra, todas as propostas em que o profissional ou pessoa 

jurídica figurem serão desclassificadas, conforme previsto no EDITAL 

do CONCURSO Nº 01/2019. 

 

O(S) CONCORRENTE(S) declara(m) ser(em) o(s) único(s) titular(es) 

dos direitos autorais do PROJETO apresentado, e que o mesmo não é 

obra decorrente de plágio, considerados os parâmetros legais e os 

constantes no art. 21 da Resolução n.º 67/2013, de 05/12/2013, 

editada pelo CAU/BR. 

 

O(S) CONCORRENTE(S) concedem a CTA – Controladoria do 

Transporte de Araraquara, a título gratuito, o direito de, a qualquer 

tempo, expor, divulgar e eventualmente publicar o PROJETO 

apresentado, não sendo devida qualquer tipo de remuneração ou 

compensação, garantido o crédito de autoria. 

 

3. O(S) CONCORRENTE(S), ciente(s) das penas da lei e da sua desclassificação do 

Concurso no caso de inveracidade das informações prestadas abaixo, declara(m) que: 

a) está regular perante a Receita Federal e a Dívida Ativa da União; 

b) está regular perante a Seguridade Social; 

c) está em dia com as obrigações relativas ao FGTS; 

d) não está inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do 

inadimplemento de obrigações trabalhistas, salvo nos casos de débitos 

garantidos ou exigibilidade suspensa; e 

e) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado, nesse último 

caso, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 



 
 

Av. Bento de Abreu, 1172 • Jd Primavera • Cep 14802-396 • Araraquara-SP  
Fone (16) 3303 7367 • ctaonline.com.br 

 

 

 

 

[Local e data] ________________, ___ de ___________________ de 20___. 

 

 

_______________________________________________________________

____ 

[nome completo]   

 

 

_______________________________________________________________

_______ 

[nome completo] 

MEMBRO DA EQUIPE   

 

 

 

_______________________________________________________________

_______ 

[nome completo] 

MEMBRO DA EQUIPE  

 

 

OBS: TODOS OS INTEGRANTES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

(AUTOR, COLABORADOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO) DEVEM ASSINAR 

A FICHA DE INSCRIÇÃO. 
 


