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ANEXO III – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E
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OPERAÇÃO

DA
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MODELO 1 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Silva Jardim, nº 340, Boa Morte, Barbacena – MG, CEP: 36.201-004

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezada Comissão,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, declarar que
tomou conhecimento da integridade do EDITAL, inclusive das manifestações de
esclarecimento da COMISSÃO DE LICITAÇÃO que lhe foram anexadas, e que tem pleno
conhecimento de seu conteúdo e determinações.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.

Local, Data

_______________________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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MODELO 2 – DA INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Silva Jardim, nº 340, Boa Morte, Barbacena – MG, CEP: 36.201-004

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezados Senhores,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, declarar que
até a presente data, não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua contratação e que:
(i)

Não foi(ram) declarado(s) inidôneo(s) por ato do Poder Público Federal, Estadual ou
Municipal;

(ii)

Não se encontra(m) sob processo de falência ou concordata;

(iii) Não está(ão) impedido(s) de transacionar com a administração pública municipal ou
qualquer das suas entidades de administração direta;
(iv)

Não foi apenado(s) com rescisão do CONTRATO quer por deficiência dos serviços
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco)
anos.

Local, Data
_______________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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MODELO 3 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL
Rua Silva Jardim, nº 340, Boa Morte, Barbacena – MG, CEP: 36.201-004

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezada Comissão,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, declarar que
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no tocante à observância das
vedações estabelecidas no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, atinentes à
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir
dos 14 (catorze) anos.
Local, Data
____________________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)

Rua Silva Jardim, nº 340 | Bairro Boa Morte, Barbacena | MG | CEP 36.201-004
http://www.barbacena.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
ESTADO DE MINAS GERAIS

MODELO 4 – DECLARAÇÃO DO LICITANTE QUE NÃO TENHA CONSTITUÍDO
A SPE QUANDO DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Silva Jardim, nº 340, Boa Morte, Barbacena – MG, CEP: 36.201-004

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezada Comissão,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, declarar, para
fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao previsto no EDITAL que:
(i)

Compromete-se a constituir, caso seja ADJUDICATÁRIO, SOCIEDADE DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) para a assinatura do CONTRATO, segundo as leis
brasileiras, com sede e administração no país, no Município de Barbacena.

(ii)

O objeto social da SPE a ser constituída restringir-se-á, exclusivamente, à participação
na LICITAÇÃO e à execução do objeto do CONTRATO, o que deverá estar
contemplado em seus atos constitutivos.

(iii) Compromete-se a, a partir da data de assinatura do CONTRATO, integralizar o capital
social mínimo da SPE no valor e condições nos termos do CONTRATO.
(iv) Compromete-se a adotar, na SPE, os padrões de governança corporativa e de
contabilidade, e de elaboração de demonstrações financeiras padronizadas, nos termos
do artigo 9°, § 3° da Lei Federal n.° 11.079/2004, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal n.°
6.404/1976 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho
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Federal de Contabilidade - CFC.
(v)

Tem ciência de que, durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, as transferências
do controle acionário da SPE e da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA dependerá de
prévia anuência do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade, nos termos do
artigo 27 da Lei Federal n.° 8.987/1995 e do CONTRATO.

Se tratando de CONSÓRCIO, todas as empresas consorciadas devem comprometer-se a
constituir a SPE, observadas as condições apresentadas nas PROPOSTAS, bem como a
participação de cada uma das empresas no CONSÓRCIO.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.

Local, Data
________________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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MODELO 5 – CARTA DE CREDENCIAMENTO
(local, data)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA, POR INTERMÉDIO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CL)

Referência: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [_]/[ANO]

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao EDITAL DA CONCORRÊNCIA nº [_] em epígrafe, [LICITANTE - nome,
sede, CNPJ, neste ato representada por.................... seus Diretores abaixo assinados, nos termos
de seu Estatuto Social, pelo presente ato CREDENCIA a empresa como LICITANTE, e [Nome,
RG e CPF], para representá-la, podendo assinar atas e demais documentos e praticar todos os
atos pertinentes ao desempenho da representação no presente procedimento licitatório.

Atenciosamente,

___________________________________________________
Nome do Licitante
(Assinatura com firma reconhecida ou Assinatura Digital)
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MODELO 6 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO.
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Silva Jardim, 340, Boa Morte, Barbacena – MG, CEP: 36.201-004

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezada Comissão,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, encaminhar
a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO contendo:
1.

(enumerar a documentação)

2.

(...)

Fica a COMISSÃO DE LICITAÇÃO autorizada a conduzir diligências para verificar as
declarações, documentos e informações apresentadas, e a buscar quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários para elucidar informações contidas nos documentos apresentados,
bem como autoriza quaisquer empresas, entidades e/ou instituições mencionadas em qualquer
documento, a fornecer toda e qualquer informação e/ou declaração solicitada pelo PODER
CONCEDENTE.
O LICITANTE:
(i)

Compromete-se a informar de imediato, ao PODER CONCEDENTE, por meio da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a ocorrência de qualquer fato que possa comprometer
ou impedir a sua habilitação até a homologação da LICITAÇÃO.

(ii)

Declara não infringir o disposto nos documentos e condições de habilitação do EDITAL,
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reconhecendo, portanto, cumprir plenamente com os requisitos de habilitação exigidos,
sob as penalidades cabíveis, bem como reconhecendo que o PODER CONCEDENTE
poderá rejeitar fundamentadamente quaisquer documentos e informações submetidos
pelo LICITANTE.
(iii) Declara que, em sendo habilitado, está sujeito à confirmação de toda e qualquer
informação submetida à apreciação do PODER CONCEDENTE, por meio da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
(iv) Declara conhecer que o PODER CONCEDENTE poderá anular ou revogar a
LICITAÇÃO, sem que caiba ao(s) LICITANTE(S) indenização(ões) de qualquer
espécie e a qualquer título.
(v)

Declara que as informações e declarações contidas em todos os documentos que
integram o ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO são completas,
verdadeiras e corretas em cada detalhe.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO será imediatamente informada a respeito de qualquer
ocorrência ou fato que possa comprometer ou impedir a habilitação até a homologação da
LICITAÇÃO.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.
Local, Data

________________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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MODELO 7 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Silva Jardim, nº 340, Boa Morte, Barbacena – MG, CEP: 36.201-004

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezada Comissão,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, pela presente,
submeter à apreciação de V. Sas. sua PROPOSTA ECONÔMICA para execução do OBJETO
da LICITAÇÃO, elaborada conforme os exatos termos do EDITAL. Propomos, como valor
atual pago pelo PODER CONCEDENTE para cada PARCELA REMUNERATÓRIA
MENSAL, o valor de R$ (por extenso).
O valor da PROPOSTA ECONÔMICA acima apresentado considera como data-base o dia
[data].
DECLARAMOS, expressamente, que:
(i)

Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação
e temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos
trabalhos.

(ii)

Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no
CONTRATO e seus ANEXOS.

(iii) Manteremos válida a PROPOSTA ECONÔMICA pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado da data de entrega dos envelopes.
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(iv) Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e
utilizaremos as equipes técnica e administrativa e os equipamentos que forem necessários
para a perfeita execução dos serviços e obras objeto da CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA, nos prazos programados.
(v)

Comprometemo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e
do pessoal, sempre que assim seja necessário para manter níveis adequados dos
indicadores de qualidade da disponibilidade e de desempenho ou quando seja exigido
pelo PODER CONCEDENTE.

(vi) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas
legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções do PODER
CONCEDENTE, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos
trabalhos em conformidade com as especificações e os padrões do PODER
CONCEDENTE.
(vii) Comprometemo-nos a efetuar todos os investimentos necessários à execução do
OBJETO, ao suprimento e montagem dos bens, equipamentos e instalações de sua
obrigação, como estabelecido no CONTRATO.
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(viii) A

proposta

foi

elaborada

de

maneira

independente

[pelo

NOME

DO

LICITANTE/CONSÓRCIO/LÍDER], e que o conteúdo da presente proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa.
(ix) A intenção de apresentar a presente proposta não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente LICITAÇÃO, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa.
(x)

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante, potencial ou de fato, da presente LICITAÇÃO quanto a participar ou
não da referida LICITAÇÃO.

(xi) Que o conteúdo da presente proposta não será, no todo ou em parte, direta ou
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indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente licitação antes da adjudicação do OBJETO da LICITAÇÃO.
(xii) Que o conteúdo da presente proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão licitante
antes da abertura oficial das propostas.
(xiii) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.

Local, Data
__________________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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MODELO 8 ECONÔMICAS

DECLARAÇÃO

DE

CONFORMIDADE

DAS

DIRETRIZES

(local, data)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA POR INTERMÉDIO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CL)

Referência: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [_]/[ANO]
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezados Senhores,

O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME DA
EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, DECLARAR:

a) Que tomou conhecimento da integridade do ANEXO II - PLANO DE NEGÓCIOS
DE REFERÊNCIA, do EDITAL;

b) Que tem pleno conhecimento do conteúdo e das diretrizes econômicas previstas no
ANEXO II – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA do EDITAL para
elaboração da PROPOSTA ECONÔMICA.

_____________________________________________________
Nome do(a) Licitante
(Assinatura com firma reconhecida ou Assinatura Digital)
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MODELO 9 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
TÉCNICAS
(local, data)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA POR INTERMÉDIO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CL)

Referência: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [_]/[ANO]

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezados Senhores,

O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME DA
EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, DECLARAR:

(i)

Que o(a) Engenheiro(a) ....................................................., representante da Empresa
e/ou Consórcio potencial Licitante, é o Responsável Técnico(a) Profissional do quadro
permanente da Equipe Técnica, conforme especificado no EDITAL, ou seu
representante outorgado;

(ii)

Que a LICITANTE passou a ter conhecimento das condições técnicas do projeto;

(iii) Que a LICITANTE recebeu todas as informações necessárias para o cumprimento das
obrigações inerentes ao ESCOPO DE SERVIÇOS;

(iv) Que a LICITANTE está a par da complexidade e das condições de execução do
ESCOPO DOS SERVIÇOS, em especial, o disposto no EDITAL, ANEXO I – TERMO
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DE REFERÊNCIA, CONTRATO e ANEXOS;

(v)

Que a LICITANTE adotou na sua proposta de execução do OBJETO a classificação dos
pontos de videomonitoramento definida no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA,
bem como a tecnologia, funcionalidades e quantidade de equipamentos abarcadas a cada
classe;

(vi) Que, caso seja a LICITANTE vencedora, será plenamente capaz de prestá-los, não
cabendo posteriormente qualquer alegação de desconhecimento técnico.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei.

Cidade, [Data]

_____________________________________________________
Nome da(o) Licitante
Nome do Engenheiro(a) Técnico(a) Responsável
(Assinaturas com reconhecimento de firma ou assinatura digital)
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MODELO 10 - ATESTADO PARA VISITA TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA, POR INTERMÉDIO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CL)
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao modelo de atestado para visita técnica na LICITAÇÃO de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [...] do EDITAL, que tem por OBJETO a Parceria PúblicoPrivada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de eficientização,
operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da
infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barbacena,
INFORMAR à V.Sª que
representando

a

o

Engenheiro(a) [NOME],

Registro Profissional nº [_],

[NOME LICITANTE], (qualificação), é a pessoa designada pela

[LICITANTE] que detém conhecimento do OBJETO, e declara que está

a

par

da

complexidade e das condições de execução dos serviços e que, caso licitante vencedora, será
plenamente capaz de prestá-los nas atuais condições existentes, não cabendo posteriormente
qualquer alegação de seu desconhecimento.

Local, Data

_______________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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MODELO 11 - ATESTADO PARA AUTODECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO
DE VISITA TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA, POR INTERMÉDIO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CL)
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços
de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de
Barbacena.

Prezados Senhores,
O [NOME DO LICITANTE], (qualificação), por meio de seu representante legal, [NOME
DA EMPRESA LÍDER – se Consórcio], (qualificação), vem, respeitosamente, declarar que,
para fins de VISITA TÉCNICA, na LICITAÇÃO de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [...],
tem pleno conhecimento da natureza, do escopo dos serviços e das condições para que sejam
prestados de forma adequada os serviços OBJETO desta LICITAÇÃO de Parceria PúblicoPrivada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de eficientização,
operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da
infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barbacena,
declarando:
(i)

Que optou por não realizar a VISITA TÉCNICA, demonstrando ter pleno conhecimento
sobre os dados e informações dos locais e condições pertinentes ao OBJETO da
CONCESSÃO;

(ii)

Que tem ciência das determinações do EDITAL, e não alegará, posteriormente, a
insuficiência e/ou imprecisão de dados e informações sobre os locais e condições
pertinentes ao OBJETO da CONCESSÃO;
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(iii) Que não pleiteará modificações, nem alegará qualquer prejuízo ou reivindicará qualquer
benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre este, ou da
alegação de não que fora oportunizada a VISITA TÉCNICA;

Local, Data

______________________________________________________
Nome do Licitante
Nome do Representante Legal
(assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital)
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