Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 04/05/1959

ANEXO 7
DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no CPF sob o nº
(informar) e no RG nº (informar), DECLARO, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que:
Mantenho vínculo jurídico com a pessoa jurídica a ser inscrita para a participação no concurso.
Concorrerei com um único trabalho.
Não haverá a participação no presente concurso, na forma de pessoas físicas ou jurídicas,
sejam na condição de inscritos, coautores, colaboradores, integrantes de equipe, consultores
ou similares de profissionais que incorram nas seguintes situações:
•
•
•
•

Sejam dirigentes, diretores, conselheiros e empregados, integrantes ou vinculados aos
quadros da AEAS;
Sejam membros da Comissão Julgadora;
Sejam membros da Coordenação do Concurso;
Sejam sócios formais, ascendentes e descendentes, cônjuges, companheiros, enteados
e irmãos das pessoas referidas nos subitens acima.

A empresa que represento não se encontra sob falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, nem declarada inidônea pela
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal e distrital ou cumprindo
sanção de suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.
(Citar se em recuperação judicial já com o plano de recuperação aprovado e homologado
judicialmente e em pleno vigor.)
Estamos instalados no país.
Possuímos:
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (apenas Tributos Mobiliários) mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários, do domicílio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a
apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal com FGTS, ou outro equivalente, na forma
da lei, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
Certidão do CNDT expedida pela Justiça do trabalho, demonstrando situação regular.

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 04/05/1959

Relativamente ao cumprimento da legislação sobre utilização de mão-de-obra, mediante
declaração de que não utiliza mão- de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito)
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza,
para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Qualificação Técnica:
Comprovante de registro e quitação no Conselho profissional, da empresa detentora da
inscrição mediante a apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica;
Comprovante de registro e quitação no CAU ou no CREA, conforme o caso, das demais pessoas
jurídicas participantes sob a forma de consórcio), mediante a apresentação de Certidão de
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica;
Comprovante de vínculo entre o responsável técnico e a empresa detentora da inscrição, por
meio de atos constitutivos, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços ou
documento de prova de vínculo de outra natureza;
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição. (Artigo 43 da Lei Complementar 123).
Os documentos acima relatados ficam a disposição para apresentação quando solicitados.
Por ser expressão da verdade, firmo.

(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano).
(assinatura)
(nome do(a) profissional)

