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CADASTRO DE FORNECEDORES 
 

Para fins de registro e atualização no Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional 

de Serviço Social 12ª Região e participação em seus processos licitatórios solicitamos o 

preenchimento dos dados abaixo: 

 
Razão Social: ___________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Descrição da atividade econômica: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone/Fax: __________________ Nome para contato: ________________________ 

E-mail: _____________________________ Site: ______________________________ 

 
Indicação de Agência Bancária 

PJ = CNPJ  /  PF = Titular (não pode ser conta conjunta ou poupança) 

Banco: ___________________________________ Nº: __________________________ 

Agência: _______________ Nº da Agência: ________ Nº da Conta: ________________ 

 
Representante (se houver): 

Nome: _________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone/Fax: _______________________ E-mail: _____________________________ 

 
Documentos: 

CNPJ/MF: _________________________ Inscrição Estadual: _____________________ 

RG: ___________________ Data de Emissão: _________ Órgão Expeditor: _________ 

CPF/MF: _________________________________ PIS: _________________________ 
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ANEXO I 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

 

 

À Comissão de Licitação do Conselho Regional de Serviço Social 12ª 

Região – CRESS/SC. 

 

Declaramos, para fins de registro no Cadastro de Fornecedores do 

CRESS 12ª Região, na qualidade de possível proponente de procedimento licitatório, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Florianópolis, ____ de ____________ de ______. 

 

 

 

__________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo) 
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ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 
 

 

 

_________________________________________________________, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ___________________, por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ________________________________, portador 

do RG nº. _________________ e do CPF nº. ____________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescido pela Lei n. 9.854/99, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz* (     ). 

 

 

Florianópolis, ____ de ____________ de ______. 

 

 

 

__________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo) 

 

 

(*OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 


