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ANEXO IV

MODELO - DECLARAÇÃO PARA EMPRESA QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
À
FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO
PREGÃO PRESENCIAL 10/21
MENOR PREÇO UNITÁRIO – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO n° 699/21
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME ANEXO I, DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
010/21.

A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _______, estabelecida na ______ n.º____,
Bairro _______, Cidade _____, Estado ______, telefone n.º ___-___, fax n.º ___-___, e mail_________,
por intermédio de seu representante legal ___________ portador(a) do RG n.º _____ e do CPF n.º ______,
DECLARO sob as penas da Lei, atestando que:
a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do
contrato de fornecimento deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda,
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de
recuperação judicial está sendo cumprido;
b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do
contrato de fornecimento deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

Local, ......... de ............................ de 2021.

____________________________________________
(nome, RG, função ou cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
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