
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

CONVITE Nº 006/2019

ANEXO X

MODELO DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

 

Eu,                                                                                                                        , (nome completo do
representante   da   empresa), CI/RG  nº                                ,  CPF  nº                                                    
  , referente   à   empresa                                                                                  , (nome da empresa), em
cumprimento ao con do no Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto Distrital nº
37.843/2016.

DECLARO que: ( ) NÃO ( ) SIM

1. Possuo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o segundo grau, inclusive, na Administração Pública do Poder Execu vo do
Distrito Federal, ocupando cargo em comissão ou função de confiança, com tratado
temporariamente, contratado para estágio e/ou prestando serviços terceirizados.

(Relacione-os abaixo).

Nome:                                                                                                                   

Parentesco*:                                                                                                        

Órgão:                                                                                                                  

Cargo/Função:                                                                                                      

Nome:                                                                                                                  

Parentesco*:                                                                                                        

Órgão:                                                                                                                  

Cargo/Função:                                                                                                      

Nome:                                                                                                                   

Parentesco*:                                                                                                        

Órgão:                                                                                                                  

Cargo/Função: 

2. Declaro para os fins a aqui registrado que as informações são verdadeiras, sob pena de



responder por crime de Falsidade Ideológica, nos termos do Art. 299, do Código Penal.

Brasília/DF,         /                        /                .

 

 

Assinatura do Representante da empresa

 

*Parentesco: pai/mãe, padrasto/madrasta, filhos, irmãos, os, sobrinhos, avós, netos, bisavós,
bisnetos do servidor e de seu cônjuge/companheiro, bem como nas relações homo afetivas.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR SANTOS DE MELO - Matr.0007038-6,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em
20/11/2019, às 09:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31566100 código CRC= 8E7BA929.
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