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Documentação Profisisonais que atuarão no Projeto

Número de projeto(s) realizado(s) ou em andamento equivalente(s) ao objeto do Edital (máximo: 5)

HIERARQUIZAÇÃO

Comprovante do exercício nos últimos três anos de atividades referentes à matéria do objeto, e atuação e 

desenvolvimento de projetos no II Distrito deste município.

FICHA DE INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                      

Edital de Chamamento Público nº 02/2019                                                                                                                                                          

Projeto de Infraestrutura para Monitoramento e Fiscalização                                                                                                                                    

Integrada da Lagoa de Araruama – CBHLSJ/CILSJ

Anexo IV do Edital de Chamamento Público nº 02/2019

Cópia autenticada do CPF e RG dos profissionais designados para exercerem a função de coordenação do Projeto

Declaração do dirigente da entidade:  de que não é agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 

Declaração do dirigente da entidade: que a entidade não consta de cadastros impeditivos de receber recursos públicos

Cópia autenticada de Contrato Social ou Estatuto Social registrado em órgão competente

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e respectiva Autenticação

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho

Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal

Declaração do dirigente da entidade: acerca da não existência de dívida com o Poder Público e quanto à sua inscrição nos 

bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito

3. DOCUMENTAÇÃO

HABILITAÇÃO

Ofício de Manifestação de Interesse

Documentação Geral

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União perante a Receita Federal e 

respectiva Autenticação

Cópia autenticada da ata de eleição ou do ato de designação de pessoas habilitadas a representar a IES

Cópia autenticada da carteira de identidade (RG ou Identidade Profissional) e do CPF dos representantes legais da IES

Ficha de Inscrição
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