
Prefeitura Municipal de Paulínia
Secretaria de Cultura

Pessoa Jurídica

FORMULÁRIO CADASTRAL - BENS E CONSUMO 
OU DURÁVEIS E LOCAÇÕES - FÍSICA

(antes de preencher o formulário leia atentamente as instruções)

Prefeitura Municipal de Paulínia - Secretaria de Cultura
Av. Pref. José Lozano Araújo, 1551 - Parque Brasil 500
Paulínia - SP - Cep 13140-000
www.culturapaulinia.com.br

Cadastramento Alteração Cancelamento Renovação Data ____/____/____

1. Fornecedor de Bens para venda, locação ou comodato:

Especificar:

Anexar cópias dos documentos:

a) RG;
b) CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Comprovante de Endereço;
d) Foto do bem formato em digital.

Protocolo:___________

Nome Completo Data de Nascimento

RG NaturalidadeÓrgão Emissor UF CPF

Sexo: Telefone ResidencialTítulo EleitoralMasculino

Feminino

Estado Civil

Celular Rádio Email

Endereço Complemento

Bairro Cep EstadoCidade

Tipo de Locação



Prefeitura Municipal de Paulínia
Secretaria de Cultura

FORMULÁRIO CADASTRAL - BENS E CONSUMO 
OU DURÁVEIS E LOCAÇÕES - FÍSICA

(antes de preencher o formulário leia atentamente as instruções)

Paulínia Film Commission
Av. Pref. José Lozano Araújo, 1551 - Parque Brasil 500
Paulínia - SP - Cep 13140-000 - 
Telefone: (19) 3874-5700 / 3874-5705

www.culturapaulinia.com.br

OBS.: Declaramos estar investidos de todos os poderes para a subscrição do presente requerimento e emanar as declarações nele constantes, comprometendo-nos a faze-las firmes e 
vigentes por todo o tempo de duração do credenciamento. Concordamos que a homologação do credenciamento não implica em nenhuma obrigação da Prefeitura Municipal de 
Paulínia, quando à captação de clientela ou usuários das ofertas. A Prefeitura Municipal de Paulínia atuará apenas como agente divulgador do interessado, não podendo ser 
responsabilizada por nenhuma obrigação estabelecida entre os particulares.

Paulínia ,______/_________/________                              Assinatura: ________________________________________________

AUTORIZAÇÃO

Através da presente, tendo em vista o cadastramento voluntariamente realizado para fins de divulgação como potencial fornecedor de produtos, serviços, local, 
artista ou técnica, autorizo(amos) a PAULINIA FILM COMISSION, da Prefeitura do Município de Paulínia, Secretaria de Cultura para fins de direito de imagem, ao 
nome e à identificação, a: 
a) inserir nome, fotografia, descrição, curriculum, informações do referido cadastro e demais dados relevantes fornecidos no banco de dados da PAULÍNIA FILM 
COMMISSION; 
b) divulgar todos os referidos elementos anteriores através de qualquer meio eletrônico ou impresso, para fins de ciência a terceiros interessados parceiros da 
PAULÍNIA FILM COMMISSION ou não, inclusive em página eletrônica em sítio de acesso irrestrito, alcançável por quaisquer ferramentas de busca; 
c) excluir, omitir ou editar eventuais informações e elementos que a PAULÍNIA FILM COMMISSION entenda adequados; 
d) excluir definitivamente todos os elementos do banco de dados e disponibilização caso não efetue futuro recadastramento.

Solicito o protocolo de pedido de Credenciamento como fornecedor credenciado para o presente ano civil, como fornecedor da Paulínia Film Commission nos termos e condições 
do informativo n.° 1/2007 de 23 de abril de 2007 expedida pela Secretaria Municipal de Cultura de Paulínia.

Nome:__________________________________________________________
RG: ____________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________________


	Page 1
	Page 2

