ANEXO III - MODELOS DE DOCUMENTOS
CREDENCIAMENTO
EMPRESA: (NOME)
CNPJ:
LICITAÇÃO Nº
PAE Nº
MODO DE DISPUTA:
FORMA:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
OBJETO:
LOCAL: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA
RUA DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2389, QUINTAS • NATAL/RN.
DATA E HORÁRIO: XX/XX/20XX às XXhoras (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
XXXXXXXXXXXXXXX

(nome

da

empresa),

com

sede

........XXXXXXXXXXX ......... ,

nº...XXX.........., bairro....XXXX......, .inscrita no CNPJ/MF-......XXXXXXX.............., neste ato
representada

pelo(s)

seu(s)

representante

legal..........XXXXXXXXXX..........,

portador

da

CI.....XXXXXXXX...... e do CIC/MF-........XXXXXX......, (nacionalidade), (estado civil), (profissão e
endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr.
...XXXXXXXXXXX

(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem

confere amplos poderes para junto a Companhia de Serviços Urbanos de Natal - URBANA, praticar
os atos necessários com relação à licitação nº .XXX.../201X, usando dos recursos, interpô-los,
apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial,
para esta licitação.

Natal/RN , de de 2021.

Assinatura do Responsável

EMPRESA: (NOME)
CNPJ:
LICITAÇÃO Nº
PAE Nº
MODO DE DISPUTA:
FORMA:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
OBJETO:
LOCAL: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA
RUA DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2389, QUINTAS • NATAL/RN.
DATA E HORÁRIO: XX/XX/20XX às XXhoras (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DECLARAÇÃO DE ME/EPP(OPCIONAL NO CREDENCIAMENTO)

_XXXXXXX_(nome
bairro..XXXXX.....,

da

empresa),

com

cidade....XXXXXXX...,

sede

inscrita

na
no

......XXXXXXXX.....,

nº..XXX..,

CNPJ/MF-........XXXXXXXX...,

por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) XXXXXXXXX, portador(a) da CI nº XXXXXXXX
e do CPF nº_XXXXXX_, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos
estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº
11.488, de 15/06/ 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Natal/RN , de de 2021.

Assinatura do Responsável

EMPRESA: (NOME)
CNPJ:
LICITAÇÃO Nº
PAE Nº
MODO DE DISPUTA:
FORMA:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
OBJETO:
LOCAL: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA
RUA DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2389, QUINTAS • NATAL/RN.
DATA E HORÁRIO: XX/XX/20XX às XXhoras (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXX_(nome da empresa), com sede na XXXXXXXXXXX, nº...XXXXXX...,
bairro.......XXXXX..,

cidade....XXXXX...,

inscrita

no

CNPJ/MF-

...XXXXXXXXXXXX..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

XXXXXXX

.........., portador(a) da CI nº_XXX e do CPF nº XXXXXXXXXX_, infraassinado, e para os fins
da licitação n.º ........../201x-CPL, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem
fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Natal/RN , de de 2021.

Assinatura do Responsável

EMPRESA: (NOME)
CNPJ:
LICITAÇÃO Nº
PAE Nº
MODO DE DISPUTA:
FORMA:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
OBJETO:
LOCAL: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA
RUA DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2389, QUINTAS • NATAL/RN.
DATA E HORÁRIO: XX/XX/20XX às XXhoras (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

XXXXXXXXXXX_(nome da empresa)_, com sede na ........XXXXXXXXXXX......., nº....XXXXX...,
bairro....XXXXXX....., cidade....XXXXX..., inscrita no
CNPJ/MF.....XXXXXXXXXX....., por
intermédio
de
seu representante legal o(a) Sr(a) XXXXXXXXX , portador(a) da CI nº_XXXX
e do CPF nº_XXXXXXXX , infraassinado, e para os fins da licitação n.º ..XXX.../201x-CPL, em
cumprimento ao Lei n.º 9.854/99, DECLARAMOS sob as penalidades legais e de futura rescisão
contratual, que esta empresa cumpre fielmente as disposições constitucionais do Art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, que estabelece : “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição: .... XXXIII – proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”
Natal/RN , de de 2021.

Assinatura do Responsável

