Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro
Estado de São Paulo

CONVITE 01/2014
PROCESSO Nº49/2014
ANEXO C - FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS/DECLARAÇÕES
I) Dados cadastrais da empresa licitante:
1. Razão Social:
2. Endereço:

Bairro:

3. Município:

Estado:

CEP:

4. Inscrição no CNPJ:
5. Telefax: (
6. Banco:

)
Agência:

Conta Corrente:

II) Dados cadastrais do representante legal que assinará o contrato:
1. Nome:
2. Nacionalidade:

Estado Civil:

3. CPF:

RG:

4. Endereço:

Bairro:

5. Município:

Estado:

CEP:

III) Declarações:
a) Declaro expressamente e sob as penas da Lei, que não estamos impedidos de contratar com a
administração pública direta ou indiretamente e que não fomos declarados inidôneos pelo poder
público, de quaisquer esferas da federação; e não nos encontramos, nos termos da legislação em vigor
ou deste instrumento convocatório, sujeitos a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir
nossa regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento
possa decorrer;
b) Declaro que nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou é funcionário desta empresa;
c) Declaro que conheço e concordo com todos os termos do presente instrumento convocatório;
d) Declaro que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, cumprindo integralmente o inciso XXXIII
do artigo 7o, da Constituição Federal.

Local e Data: _______________________________________

Carimbo e Assinatura: ______________________________________
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Caso a empresa licitante não designe um representante legal para a reunião de abertura dos
envelopes com os documentos e as propostas a esta licitação, poderá a mesma, caso queira e
ache conveniente, apresentar a declaração de desistência de recursos quanto à fase de
habilitação, conforme o seguinte modelo:

Declaro que abro mão de impetrar recursos administrativos quanto à fase de habilitação desta
licitação.

Local e Data: _______________________________________

Carimbo e Assinatura: ______________________________________
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