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ANEXO III

ANEXO III
MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Data: ___
Edital de Concorrência Nacional n.º ___
Ao ___(Órgão Licitador)___
Prezados Senhores,
___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo
examinado o Edital em epígrafe, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento de serviços
especializados, de conformidade com as especificações estabelecidas no mesmo.
Outrossim, declara que:
a)

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

b)

sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos)
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.

c)

sob as penas da lei, a inexistência de conflito de interesses para a habilitação e classificação
da empresa, com referência aos profissionais especialistas, pelo prazo de duração do
Contrato e após o seu término, conforme regulamentação específica e aplicável à sua área de
atuação, e portanto, afirma não exercer atividades que conflitem com as atividades relativas
aos serviços especializados objeto da presente licitação.

d)

estar devidamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco cuja
regularidade de situação poderá ser confirmada, nos termos da legislação; ou

e) não estar cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco, apresentando a
documentação equivalente.
Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
Localidade, aos ___ dias de ___ de ____.
___(assinatura)___
(carimbo com qualificação do responsável legal e identificação da empresa)
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