ANEXO 3 - CARTA DE APRESENTAÇÃO E
CONCORDÂNCIA
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA PARA CLIENTES COM FINS
LUCRATIVOS

CIDADE, ___ de ____________ de ____
À
ELEKTRO REE - Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 002/2019
Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Campinas – São Paulo
Ref.: Chamada Pública - REE 002/2019
Enviamos nosso pré-diagnóstico de eficiência energética para sua avaliação, informando que
estamos cientes e de acordo com as regras constantes no edital (e seus anexos) da presente
Chamada Pública, como também todos os termos constantes na minuta do Instrumento
Contratual (contrato de desempenho) divulgados.
Informamos que estamos de acordo com os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética
– PROPEE da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e demais regulamentações do setor
elétrico.
Atestamos à veracidade das informações apresentadas via portal e reiteramos nosso interesse em
participar do Programa de Eficiência Energética da ELEKTRO.
Adicionalmente, manifestamos ciência e concordância com os seguintes documentos da
ELEKTRO: Código de Ética, Política Anticorrupção e Política de Prevenção de Delitos, disponíveis
para acesso na página www.elektro.com.br.
Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios do
pré-diagnóstico e diagnóstico energético:
Número da unidade consumidora ELEKTRO (Conta Contrato): ________________________
Endereço: __________________________________________ nº. ___________
Razão social: ________________________________________
Empresa Proponente responsável técnica pelo pré-diagnóstico e diagnóstico energético:
_____________________
Unidade consumidora possui fins lucrativos.
Atenciosamente,
____________________________________
Representante legal do consumidor
(Identificação do representante)
(Nome e CPF)
Cargo do representante legal

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA PARA CLIENTES SEM FINS
LUCRATIVOS

CIDADE, ___ de ____________ de ____
À
ELEKTRO REE Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 002/2019
Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Campinas – São Paulo
Ref.: Chamada Pública - REE 002/2019
Enviamos nosso pré-diagnóstico de eficiência energética para sua avaliação, informando que
estamos cientes e de acordo com as regras constantes no edital (e seus anexos) da presente
Chamada Pública, como também todos os termos constantes na minuta do Instrumento
Contratual (Termo de Cooperação Técnica) divulgados.
Informamos que estamos de acordo com os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética
– PROPEE da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e demais regulamentações do setor
elétrico.
Atestamos à veracidade das informações apresentadas via portal e reiteramos nosso interesse em
participar do Programa de Eficiência Energética da ELEKTRO. Adicionalmente, manifestamos
ciência e concordância com os seguintes documentos da ELEKTRO: Código de Ética, Política
Anticorrupção e Política de Prevenção de Delitos, disponíveis para acesso na página
www.elektro.com.br.

OPÇÃO A – QUANDO O CONSUMIDOR BENEFICIADO ESTIVER SUJEITO À LEI 8.666/1993.
Declaramos que somos regidos e sujeitos à lei nº 8.666/1993 – que estabelece normas gerais
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

OPÇÃO B – QUANDO O CONSUMIDOR BENEFICIADO ESTIVER SUJEITO À LEI 13.303/2016.
Declaramos que somos uma empresa de Serviços Públicos, com participação de capital
minoritariamente privado, regida e sujeita à lei nº 13.303/2016 – que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo
toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de
monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos.

OPÇÃO C – QUANDO O CONSUMIDOR BENEFICIADO POSSUIR CARÁTER ESSENCIALMENTE
FILANTRÓPICO OU ASSISTENCIAL.
Declaramos que somos uma instituição sem fins lucrativos, de caráter essencialmente filantrópico
ou assistencial, conforme documentação enviada via Portal de Chamada Pública.
Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios do
pré-diagnóstico:
Número da unidade consumidora ELEKTRO (Conta Contrato): ________________________
Endereço: __________________________________________ nº. ___________
Razão social: ________________________________________
Unidade consumidora não possui fins lucrativos.

Abaixo seguem os dados referentes à empresa proponente responsável técnica pelo prédiagnóstico e diagnóstico energético:

Razão social da empresa proponente: _____________________
CNPJ da empresa proponente:

Atenciosamente,

______________________________________
Representante legal do consumidor
(Identificação do representante)
(Nome e CPF)
Cargo do representante legal

______________________________________
Representante legal da empresa proponente
(Identificação do representante)
(Nome e CPF)
Cargo do representante legal

