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ANEXO V   

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 
 

À 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO 

Comissão Permanente de Licitações 

 
 
Ref: CONCORRÊNCIA Nº 001/19 
 
 
Prezados Senhores: 
 
Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 
V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada: 
 
(DESCREVER OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
a) Declaração de que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal; 
 
b) Declaração de que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, 
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São 
Paulo; 
 
c) Declaração de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
d) Declaração de que para a execução das obras e serviços de engenharia objeto da referida 
licitação não utilizaremos, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 
composição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.684/07; 
 
e) Declaração de que em conformidade com o disposto no artigo 2º, § 3 do Decreto municipal 
nº.11.212, de 03 de dezembro de 2015, que dispõem sobre a obrigatoriedade de uso de madeira 
legal nas obras de construção, reforma ou modificação que menciona e dá outras providências, 
declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução 
da(s) obra(s), ou serviço(s) acima mencionado), objeto da referida licitação, somente serão 
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenham 
procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal 
aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, e que 
encontro-me regularmente cadastrado no CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de madeira 
nativa), ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, e nos artigos 3º, 22 e 23, 46 e no inciso V, § 8º do artigo 72 da Lei 
Federal nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem 
administrativa ou criminal estabelecidas em leis; 
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PARA O CASO de empresas em recuperação judicial: Declaramos que estamos cientes de 
que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente 
do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 
 
PARA O CASO de empresas em recuperação extrajudicial: Declaramos que estamos cientes 
de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que 
as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 
no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 
Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone (___) ________, Fax (___) _________, E-
mail ____________________ como representante desta EMPRESA. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Local e data 
 
 
____________________________________________ 
LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


