
Informações obrigatórias do Proponente para preenchimento de Propostas

Dados da Entidade 

Tipo de 

Proponente: 
Entidade sem fins lucrativos

UF: UF
 

Município: Selecione um Município

Nome da 

Entidade: 

CNPJ: 

Abrangência 

de atuação: 

Local 

Nacional

Regional

Natureza 

Jurídica da 

Entidade: 

Associação

Cooperativa

Federação

Fundação

Outra 

 

Logradouro: 

Bairro: 

CEP:  

Telefone: Tipo

gDados do(a) Representante Legal da Entidade

* Nome: 

CPF: 

* Em caso de prefeitura municipal preencher nome do(a) Prefeito(a); caso DF ou governo estadual 

preencher nome do(a) Governador(a); nos demais casos preencher nome do(a) dirigente superior.

Dados do(a) responsável pelo preenchimento da(s) 

proposta(s) 

Nome: 
 

Cargo/Função:
 

Email: 
 

DDD - 

Telefone: 

Do Funcionamento regular na(s) área(s) de atuação

Declaração de funcionamento regular, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), nos últimos três anos, emitida no exercício 
correspondente ao da habilitação, por três autoridades locais, c
constante na IN nº 47 de 08 de outubro de 2008, Anexo II. 
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Entidade sem fins lucrativos
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Associação 

Cooperativa 

Federação 

Fundação 

 

 

 

 
Dados do(a) Representante Legal da Entidade 

 

 
* Em caso de prefeitura municipal preencher nome do(a) Prefeito(a); caso DF ou governo estadual 

preencher nome do(a) Governador(a); nos demais casos preencher nome do(a) dirigente superior.

Dados do(a) responsável pelo preenchimento da(s) 

 

) área(s) de atuação 

Declaração de funcionamento regular, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), nos últimos três anos, emitida no exercício 
correspondente ao da habilitação, por três autoridades locais, c
constante na IN nº 47 de 08 de outubro de 2008, Anexo II.  
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* Em caso de prefeitura municipal preencher nome do(a) Prefeito(a); caso DF ou governo estadual 

preencher nome do(a) Governador(a); nos demais casos preencher nome do(a) dirigente superior. 

Declaração de funcionamento regular, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), nos últimos três anos, emitida no exercício 
correspondente ao da habilitação, por três autoridades locais, conforme modelo  



Li e declaro estar de acordo com os termos   

 


