ANEXO IX
9.12. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO DECRETO MUNICIPAL Nº 50.977/09
(PROCEDÊNCIA LEGAL DA MADEIRA)
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ........../....
OBJETO:
Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 50.977, de 06 de
novembro de 2009, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações
de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de
cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de
junho de 2008: Eu, ......................., RG ............................... legalmente nomeado
representante da empresa ............................, CNPJ ........................., e vencedor do
procedimento licitatório nº ................, na modalidade de ............., nº............. /............ ,
processo nº ....................., declaro, sob as penas da lei, que, para a execução da(s)
obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa
que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais
como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante
no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no
Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira,
instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 02/06/08, ficando sujeito às
penalidades administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei.

São Paulo, .... de .................. de ............

Representante Legal / Nome e Assinatura
(com carimbo da empresa)

