
 

ANEXO 1 
CONCORRÊNCIA nº 003/2019 

 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

(MODELO COMPRADORAS) 
 

Disponível para cadastro e impressão no Portal concorrencia.nhecotech.com ou envio ao e-mail 
concorrencia.queroparticipar@nhecotech.com com o assunto “[Razão Social] - PARTICIPAÇÃO NA 

CONCORRÊNCIA n. 003/2019” acompanhado de contrato/estatuto social e documentos de 
representação, se o caso 

 
 

[Razão Social da Empresa], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [n.º CNPJ], e cadastro CETESB n.º [n.º CETESB], 
neste ato representada por seu representante legal [nome completo do representante legal], inscrito no CPF/MF 
sob o n.º [n.º CPF], declara o interesse na participação da concorrência n.º 003/2019, para a aquisição de CRE 
que represente pelo menos 22% (meta) da massa de embalagens comercializada no Estado de São Paulo: 
 
☐Plástico   [quantidade em toneladas] toneladas  
☐Papel / Papelão   [quantidade em toneladas] toneladas  
☐Vidro     [quantidade em toneladas] toneladas  
☐Metais (aço / alumínio)  [quantidade em toneladas] toneladas  
 
Declaro que os dados acima representam ___% da massa de embalagens comercializada no Estado de São 
Paulo, lembrando que, em caso de aquisição fracionada deve ser observado o mínimo de ⅓ (um terço) do total 
anual a ser adquirido (item 6.2.4.2 do EDITAL).               Estou fracionando? ☐SIM  ☐NÃO 
 
Confirmo minha participação nos termos do EDITAL na qualidade de COMPRADORA, e me responsabilizo pela 
aquisição de CRE, de forma irrevogável e irretratável, no valor máximo (Preço de Referência) lá descrito, para 
cumprimento da meta descrita no item 2.4 do EDITAL, referente ao(s) ano(s) de ____________________, 
observadas as disposições do item 6.2.4.1. 
 
Declaro, por fim, que a massa indicada acima é de minha total e irrestrita responsabilidade, e que foram 
consideradas, para tanto, todas as embalagens (primárias, secundárias e terciárias) envolvidas. 
 
Indico, para fins de cadastro e emissão do CRE, os seguintes dados: 
 
[indicar filiais e respectivos cadastros CETESB (v. item 4.1.1.3)] 
[indicar e-mail da pessoa de contato para fins de acompanhamento da CONCORRÊNCIA] 
[indicar telefone da pessoa de contato] 
 
Atenciosamente, 
 

__________________________________ 
Nome: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
Cargo: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 


