EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AVISOS DE LICITAÇÕES
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES DE MATO GROSSO

FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do Representante Legal
Nome do Representante: ___________________________________________________________________
Identidade: _______________________ CPF: ____________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Telefone: __________________________ E-mail: __________________________________________________
Observação: encaminhar junto a Ficha de Inscrição cópia
1. documento que comprove ser representante legal
1. Ata de Assembleia de eleição da atual diretoria (quando for membro da atual diretoria).
2. Procuração (quando não for membro da atual diretoria) e Ata da Assembleia de eleição da diretoria atual.
2. Estatuto ou Contrato Social.
Dados da Associação e/ou Cooperativa
Nome: _______________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Telefone: __________________________ E-mail: __________________________________________________
Data de constituição da entidade: ______/______/______
Quantidade de associados ou cooperados: _______
Como será executada a coleta? ( ) Caminhão ( ) Carroça ( ) Caminhonete Outros: _______________________
Requisitos para participar do edital de Chamamento Público:
Estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como única fonte
de renda;
Não possuam fins lucrativos;
Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados;
Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados.
Declaro que a associação e/ou cooperativa possui os requisitos solicitados no Edital e serem verdadeiras todas as informações
contidas na Ficha de Inscrição.

_____________________________________________________
Assinatura do representante legal

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
Chamamento Público n.º _____________/______ - Correios/SE/_______

Recebido em: ______/______/______

Nome do responsável pelo recebimento: _________________________________________________________________
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Matrícula: ___________________________

Documento assinado eletronicamente por Kleber Paulo Peters, Chefe de
Secao, em 29/01/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 12344426 e o código CRC EA63F4C4.

Referência: Processo nº 53143.000149/2020-82
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