
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0

DECLARAÇÃO DE CO

Proponente: _________________________________________________________________
 Declaro, para os devidos fins, junto à Secretaria Municipal de Cultura, que o proponente ac
ma identificado é domiciliado no endereço de 
residência e demais documentos anexados. Declaro, ainda, para todos os fins de direito perante as leis 
vigentes, que a informação aqui prestada é de minha inteira responsabilidade.
 
Endereço completo da residência: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Nome completo do declarante de co
RG do declarante de co-residência: ______________________________________________________
 
 

Fazenda Rio Grande, ______ de _________________ de 2021.

_____________________________________________________________________________

 

Observações: 

1. Anexar cópia de documento de identificação e do CPF do declarante;

2. Anexar cópia de comprovante de endereço datado nos últimos três meses.

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

Complemento ao Edital  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 08/2021 

PROTOCOLO N° 51419/2021 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CO-RESIDÊNCIA 

 

Proponente: _________________________________________________________________
Declaro, para os devidos fins, junto à Secretaria Municipal de Cultura, que o proponente ac

ma identificado é domiciliado no endereço de minha residência, abaixo descrito e com comprovante de 
residência e demais documentos anexados. Declaro, ainda, para todos os fins de direito perante as leis 
vigentes, que a informação aqui prestada é de minha inteira responsabilidade. 

a residência: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nome completo do declarante de co-residência: ____________________________________________
residência: ______________________________________________________

Fazenda Rio Grande, ______ de _________________ de 2021.

 

 

_____________________________________________________________________________

Nome e assinatura do(a) proponente 

 

1. Anexar cópia de documento de identificação e do CPF do declarante; 

2. Anexar cópia de comprovante de endereço datado nos últimos três meses. 

 
PR  

 

Proponente: _________________________________________________________________ 
Declaro, para os devidos fins, junto à Secretaria Municipal de Cultura, que o proponente aci-

minha residência, abaixo descrito e com comprovante de 
residência e demais documentos anexados. Declaro, ainda, para todos os fins de direito perante as leis 

 

a residência: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

residência: ____________________________________________ 
residência: ______________________________________________________ 

Fazenda Rio Grande, ______ de _________________ de 2021. 

_____________________________________________________________________________ 


