EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS INCENTIVADOS
ANEXO E – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

À
Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS
Ref.: SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS INCENTIVADOS Nº (Referenciar o nº do
Edital)
Eu, (nome do representante legal do Participante), (Nacionalidade), (Estado Civil – opcional),
(profissão), residente e domiciliado à (Rua, Bairro, Cidade, Estado e CEP), inscrito no CPF/MF
sob o nº ___________-___, portador da cédula de identidade nº ___________ (Órgão
emissor/UF), representante legal da Empresa (Razão social do Licitante), situada à (Rua,
Bairro, Cidade, Estado e CEP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, DECLARO,
sob as penas da Lei e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos
documentos referentes ao Edital para Seleção de Projetos Socioambientais Incentivados
nº _____/___ são autênticas e condizem com os documentos originais.
Declaro ainda que estou ciente dos termos da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 em seu
Art. 3º § 2º, que diz:
“§ 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente
do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos
poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão,
que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e
penais aplicáveis.”

Nome do representante legal: _________________________________________
Cargo e/ou Nº de Documento: __________________________
Local e Data: ________________________________________

_________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
Obs.: Preencher preferencialmente em papel timbrado do participante.
Assinado de forma digital por OSNY
BELARMINO DA SILVA FILHO:29067758949
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=29800651000148, cn=OSNY
BELARMINO DA SILVA FILHO:29067758949
Dados: 2021.09.20 11:06:34 -03'00'

Assinado de forma digital por
ANA CAROLINA SKIBA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC OAB,
ou=16605807000198,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=ANA
CAROLINA SKIBA
Dados: 2021.09.20 15:36:50
-03'00'
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