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INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR RELATIVAS À TRANSAÇÃO COM PARTES 

RELACIONADAS 

 

Os dados constantes desta Declaração possuem caráter meramente informativo e 
destinam-se a fomentar o Banco de Dados de Fornecedores da CDC, de acordo com sua 
Política de Transações com Partes Relacionadas. 
 
As informações elencadas neste formulário destinam-se a evitar eventuais conflitos de 
interesses em transações com partes relacionadas e não uma condicionante para 
celebração do instrumento contratual, preservando-se, portanto, a transparência, 
competitividade, equidade e comutatividade das transações com partes relacionadas 
da Companhia.  
 
As situações de impedimento e vedações estão dispostas no edital de licitação.  

 

 

 

 
----------------------------------------------- (nome da empresa), CNPJ n.º ---------------------- 

------------, sediada à –---------------------------------------- (endereço completo), por seu 

representante  legal, o(a) Sr.(a)  _,  portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º   e do CPF n.º 

   DECLARA, sob as penas da lei, que os sócios ou 

acionistas da empresa são: 

1 Nome: .........................................................  CPF ou CNPJ  ........................... 

2 Nome: ........................................................... CPF ou CNPJ  ........................... 

3.. 

. 

. 

A empresa possui sócio(s), acionistas(s) ou representante(s) legal(ais):  

a) com grau de parentesco com qualquer pessoa políticamente exposta?        

 (    )NÃO   (   )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

b) com grau de relacionamento com qualquer pessoa políticamente exposta? 

      (    )NÃO   (   )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

mailto:pl.docas@gmail.com


 

Companhia Docas do Ceará – Ministério da Infraestrutura 
Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe – Fortaleza/CE - CEP: 60.180-422 – Fones- (85) 
3266-8981/3266.8918/3266.8920/ 3266.8918/ 3266.8975 - w ww.docasdoceara.com.br - 

c pl.docas@gmail.com 

c) com grau de parentesco com pessoa ocupante de função pública?        

 (    )NÃO   (   )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

d) com grau de parentesco com qualquer integrante ou ex-integrante da 

Companhia Docas do Ceará – CDC?  

( )NÃO   (    )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

e) com grau de relacionamento pessoal com qualquer integrante ou ex-

integrante da CDC? 

(   )NÃO   (    )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

f) que são ou foram empregados integrante(s) ou ex integrante(s) do quadro 

de pessoal da CDC? 

(   )NÃO   (   )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

g) que ocupam ou ocuparam cargos públicos? 

(   )NÃO   (   )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

h) que possui(em) relação de sociedade com outra(s) empresa(s) que já 

prestou(aram) serviço(s) para CDC? 

(     )NÃO   (    )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

i) que presta ou prestou serviços à outra(s) empresa(s) que presta ou já 

prestou serviço para CDC? 

(     )NÃO   (    )SIM. Qual(is)?_________________________________ 

 

Diante das possíveis penalidades previstas em lei (cíveis, administrativas e 

penais), declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e 

exatas. 

 
............................................. 

 
(Local e Data) 

 
............................................. 

 
(representante legal) 
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