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ANEXO XI 

MODELOS DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO I 

 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que não serão realizadas despesas 
com publicidade com recursos do convênio celebrado com a Fundação para a 
Infância e Adolescência. 

 

(Local), _______________________ de 2015. 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

EDITAL FIA 2015 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE ENTIDADES 
DOTADAS DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO SEM FINS ECONÔMICOS OU 
LUCRATIVOS COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR 
PARCERIAS POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA 
O ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
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MODELO DECLARAÇÃO II 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que não será realizado pagamento de 
gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de 
remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de entidade 
beneficiária e de órgãos ou entidade das administrações públicas federal, 
estadual e municipais. 

 

(Local), _______________________ de 2015. 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO III 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que não empregamos menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de 16 (dezesseis anos). 

 

(Local), _______________________ de 2015. 

 

___________________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
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MODELO DECLARAÇÃO IV 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que a entidade não possui qualquer 
tipo de parceria com instituições públicas e particulares, que objetive arcar com 
as mesmas despesas previstas no Convênio que se pretende celebrar.      

 

 (Local), _______________________ de 2015.   

                                                                                                      

________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO V 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que nenhum dos dirigentes é agente 
político do poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

(Local), _______________________ de 2015. 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
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MODELO DECLARAÇÃO VI 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que os prestadores de serviço 
pertencentes ao quadro de pessoal desta entidade não são agentes públicos 
de poder público ou do Ministério Público, dirigente de órgãos ou entidades da 
administração pública de qualquer esfera governamental. 

 

(Local), _______________________ de 2015. 

 

_________________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO VII 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG 
nº___________, (Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e 
domiciliado (endereço completo), declaro que não haverá pagamento de taxas 
e/ou comissões de administração, gerência ou similares, tampouco qualquer 
espécie de remuneração ou gratificação de servidores que pertençam aos 
quadros da administração pública por qualquer serviço vinculado ao objeto do 
convênio a ser firmado. 

 

(Local), _______________________ de 2015. 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 


