
Declaração de idoneidade
e titularidade

NOME/RAZÃO SOCIAL, (informar natureza jurídica), CPF/CNPJ ________________/____, com residência/sede na 

____________________________________________________________________ (endereço), legítima e exclusiva 

titular dos direitos sobre a organização do projeto ________________________________________ (nome do 

projeto), a ser realizado no período de ___/___/_____ a ___/___/______, no_______________________________ 

(local), por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, para os fins que se fizerem necessários, 

que o referido projeto:

       1.  Não pertence ou está ligado a organizações sindicais.

       2. Não goza de má reputação, falta de integridade, que atenta contra a ordem pública ou que prejudique a 
imagem do BRB – Banco de Brasília S.A.;

       3. Não infringe dispositivos da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – código de Defesa do Consumidor – 
ou outra norma jurídica vigente;

       4. Não causa impacto negativo à saúde humana, animal e/ou ao meio ambiente;

       5. Não está ligado a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em legislação específica;

       6. Não tem entre seus organizadores/promotores pessoa impedida de operar ou em litígio com o BRB – 
Banco de Brasília S.A.;

       7. Não tem vínculo com a exploração de trabalho infantil, degradante ou escravo;

       8. Não viola direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;

       9. Não evidencia discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza;

       10. Não é de caráter político-eleitoral ou de entidades religiosas;

       11. Não faz uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos;

       12. Não é destinado à produção, edição, lançamento e distribuição de CD's, DVD's, Livros, Filmes (curta, 

média e longa-metragem) de quaisquer gêneros, manutenção de sites, softwares e similares.
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Declara, ainda, que cumpriu todos os procedimentos exigidos para a prestação de contas de patrocínios 

anteriores junto ao BRB – Banco de Brasília S.A., se for o caso.

____________________, ______ de ______________________de 20______.

                 Local (UF)

           _____________________________________________________________

                         Nome do representante legal      

                     _________________________________________  

                                 Cargo 

           _____________________________________________________________

                        Nome do representante legal      

                     _________________________________________  

                                 Cargo 
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