
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE ARAPIRACA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO III - PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

À Prefeitura de Arapiraca
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

A empresa____________________ (razão social e de fantasia, se houver), CNPJ no __________, com sede em
________________, fone ____________, fax ____________, celular _________ e e-mail _________, responsável
pela emissora ............................................, após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital
em referência, apresenta o pedido de pré-qualificação para o credenciamento, nos termos consignados no
citado ato convocatório e  seus anexos,  com os quais  concorda plenamente,  declarando possuir  estrutura
disponível e suficiente com pessoal técnico adequado para a execução dos serviços ora propostos.

Informa que o pedido ora formulado abrange os serviços discriminados no Edital convocatório.

Compromete-se a fornecer à Contratante quaisquer informações ou documentos eventualmente solicitados e
informar toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico- financeira e regularidade fiscal relacionadas às condições de credenciamento.

Declara estar ciente de que, a qualquer momento, a CONTRATANTE poderá cancelar o credenciamento, sem
qualquer direito à indenização e que não há obrigatoriedade de contratação.

Declara estar ciente de que a contratação dos serviços constantes do Edital não gera qualquer tipo de vínculo
empregatício dos profissionais desta empresa com o Município de Arapiraca, razão pela qual, assume todas
as despesas de natureza previdenciária e trabalhista ou de eventuais demandas trabalhistas relativas aos
profissionais selecionados para atendimento ao presente credenciamento, inclusive com relação aos demais
encargos incidentes sobre a prestação do serviço.

Arapiraca, ___ de ______de 2018.

_______________________________________________________________________________
(Identificação e assinatura da pessoa física ou Identificação e assinatura do representante legal da Empresa)

(CPF da pessoa física ou Razão Social e CNPJ/MF da Empresa)
(Endereço / endereço eletrônico).

BANCO: __________
AGÊNCIA: ________
CONTA CORRENTE: ___________
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