
ANEXOS REFERENTES AO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DAS INSCRIÇÃO PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE LIVROS 

DIDÁTICOS PARA JOVENS E ADULTOS - EJA/ SEGUNDO SEGMENTO

ANEXO VI
Comprovante de Recebimento de Livros e Documentos 

A  Secretaria  da  Educação  do  Estado  do  Ceará,  através  da  Coordenadoria  de 

Desenvolvimento  da  Escola/  Equipe  MEA,  atesta  o  recebimento  dos  livros  de 

título____________________________________________________________________________

____________,  autor  ________________________________________________________, 

Editora  ______________________________________________,  para  Avaliação  e  Seleção  na 

Modalidade _____________________________________________ e dos documentos,  conforme 

estabelecido no Edital publicado pela SEDUC, em ______________________________________:

cédula  de  identidade  e  CPF  do  titular  do  direito  autoral  e,  quando  se  tratar  de 

representante legal, deverá ser apresentado, também, instrumento de procuração;

declaração de que não emprega menor, conforme dispõe o inciso V do art.  27 da Lei nº 

8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99;

declaração de inexistência de fato impeditivo, ratificando a inexistência de circunstâncias 

que impeçam o titular do direito autoral de contratar com a Administração Pública;

contrato/estatuto social da empresa, alterações contratuais e atas de reuniões/assembléias;

certidão Negativa de Débitos ou positiva, com efeito, negativo para com a Secretaria da 

Fazenda do Estado da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade; 
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Certidão Negativa de Débitos ou positiva, com efeito, negativo para com a Secretaria da 

Fazenda do Município da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade; 

Prova  de  Regularidade para  com a Fazenda Pública  Federal  e  a  Procuradoria  Geral  da 

Fazenda Nacional através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 

com Efeitos de Negativa relativas a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de 

validade;

Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social - CND, dentro do prazo de 

validade; 

Certidão Negativa de Débitos para com o FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, 

dentro do prazo de validade; 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC),  expedido  pela  SEPLAG,  com  situação 

REGULAR, compatível com o ramo do objeto deste Edital.

_________________________________                        __________________________________

Fortaleza, Ceará, _______ de ____________________ de _______.
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