CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO
À Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Chamamento Público nº. ____/2017
Empresa:
Denominação social:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Fac-símile:
Validade da proposta:
Especificação do objeto/serviço
Credenciamento de instituições financeiras, legalmente constituídas e
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para funcionar como Banco
Comercial, Banco Múltiplo ou Cooperativa de Crédito, para operar os
serviços de concessão, contratação, processamento de empréstimos
consignados em folha de pagamento dos atuais servidores ativos, bem
como para aqueles admitidos durante a vigência do instrumento de
CREDENCIAMENTO, sem ônus para a CÂMARA. Conforme Termo de
Referência.
Declaro conhecer e aceitar as condições do Chamamento Público nº 01/2017,
estando de acordo com as condições de execução dos serviços e dos valores
estabelecidos no Chamamento e seus anexos, bem como os propostos neste
documento.
Telêmaco Borba, __ de ______ de 2017.

_________________________________________________
Representante Legal ou Procurador da Empresa
(nome, CPF e assinatura)
Alameda Oscar Hey, 99 – Centro – CEP: 84261-240
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CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO QUADRO SOCIETÁRIO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Chamamento Público nº ____/2017
Proponente: ________________, inscrita no CNPJ nº. ____ com sede à________ na
cidade de _______, CEP _____, Estado do _______ por seu representante
legal______ portador do CPF _____ e do RG ____, residente e domiciliado na
cidade de ______ no endereço ____, vem respeitosamente declarar sob as penas
da lei, nos termos abaixo:
Declaração que Não Emprega Menor
DECLARA:
Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empregar menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.
Declaração de Não Parentesco Quadro Societário
DECLARA:
Que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais abaixo relacionados não
possuem

grau

de

parentesco

com

ocupantes

de

cargo

de

Direção,

Assessoramento ou Chefia na Administração Direta ou Indireta da Câmara
Municipal de Telêmaco Borba.
Que, dentre seus dirigentes/sócios, responsáveis técnicos ou legais, equipes
técnicas, bem como eventuais subcontratados, não figuraram ou figurarão
ocupantes de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta da
Câmara Municipal de Telêmaco Borba.
Composição do quadro societário:
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CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DO(S) SÓCIO(S)
(Pessoa Física/Pessoa Jurídica)

CPF/CNPJ

CARGO
SOCIETÁRIO

Declaração de Idoneidade
Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação do presente
Chamamento, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa
habilitação, bem como a proponente não se encontra em estado de
Inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração
pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está
sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
DECLARAMOS ciência de que “a falsidade de declaração prestada objetivando
benefícios no presente Chamamento, caracterizará o crime de que trata o Art.
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais
e de sanções administrativas previstas”.

Telêmaco Borba, __ de ______ de 2017.

_________________________________________________
Representante Legal ou Procurador da Empresa
(Nome, CPF e assinatura)
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