ANEXO VII - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019
MODELOS DE DECLARAÇÕES

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

QUIRINÓPOLIS, DEZEMBRO DE 2019

Praça dos Três Poderes n° 88 – Centro – Fone: (064) 3615-9100 – CEP: 75.860.000 – Quirinópolis -Goiás

Modelo 01 – Declaração de que Não Emprega Menores de 18 anos (com exceção de
menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

À Comissão Especial de LICITAÇÃO,

Prezados senhores,

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade
nº.......................... e do inscrito no CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas
da lei e para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(local e data)
Representante legal (com carimbo da empresa)
CPF do Representante legal
RG do Representante legal
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Modelo 02 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Participação na
LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

À Comissão Especial de LICITAÇÃO,

Prezados senhores,

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade
nº.......................... e do inscrito no CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas
da lei e para fins de atendimento do exposto no item 57, da Subseção II, Seção II, do Capítulo
III, do EDITAL, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação
na presente LICITAÇÃO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local e data)

Representante legal (com carimbo da empresa)
CPF do Representante legal
RG do Representante legal
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Modelo 03 – Declaração de Submissão às Leis Brasileiras

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

À Comissão Especial de LICITAÇÃO,

Prezados senhores,

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade
nº.......................... e do inscrito no CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas
da lei e para fins de atendimento do exposto no item 58, Subseção II, Seção III, do Capítulo
III do EDITAL, que submete-se à legislação brasileira em todos os seus aspectos, assim
como renuncia, na medida máxima admitida em lei, a qualquer recurso ou via diplomática
para a solução de controvérsias decorrentes deste Certame.

(local e data)

Representante legal (com carimbo da empresa)
CPF do Representante legal
RG do Representante legal
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Modelo 04 – Carta de Fiança Bancária para Garantia de Proposta

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e para fins de atendimento ao
que determina o item 69, da Subseção V, da Seção III, do Capitulo III, do EDITAL de
LICITAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº (XX)/2019, cujo objeto é a CONCESSÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO, o Banco
........................ com endereço ..................................................................... e inscrito no
CNPJ/MF nº.........................................., doravante denominado “BANCO”, por seus
representantes legais, abaixo assinados, declara constituir-se fiador solidário e principal
pagador da
empresa/ do
consórcio .................................................., com
sede
...................................................... e inscrito no CNPJ/MF nº............................., doravante
denominado “LICITANTE”, do valor de até R$ ............(..................................), para efeitos
de GARANTIA do fiel cumprimento da PROPOSTA apresentada pela LICITANTE neste
procedimento licitatório.

A condição de execução desta obrigação é a garantia do integral cumprimento da
PROPOSTA até a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO e o valor da fiança
presentemente concedida poderá ser recebido pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis/GO,
a qualquer tempo, independentemente de autorização da afiançada, de ordem judicial ou
extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia justificação, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
a contar da solicitação, feita por escrito pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis/GO, que
explicite a condição ou as condições ocorridas para sua execução.
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A presente Fiança Bancária vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data
da entrega da DOCUMENTAÇÃO prevista no EDITAL, podendo ser prorrogada até a data
de assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.

(local e data)

Representante legal do BANCO (com carimbo)
CPF do Representante legal do BANCO
RG do Representante legal do BANCO

Representante legal do LICITANTE (com carimbo)
CPF do Representante legal do LICITANTE
RG do Representante legal do LICITANTE
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Modelo 05 – Declaração De Conhecimento Do Local De Execução Dos Serviços

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,

Prezados senhores,

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio
de
seu representante legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade
nº.......................... e do inscrito no CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas
da lei e para fins do disposto no Subseção V, Seção VII do Capítulo II do EDITAL, para a
prestação dos serviços objeto desta LICITAÇÃO, que:

(i) Está a par da complexidade e das condições de execução dos serviços e que, caso
vencedora, será plenamente capaz de prestá-los nas atuais condições existentes, não
cabendo posteriormente qualquer alegação de seu desconhecimento, tomando
conhecimento ainda de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma,
influir sobre o custo, preparação de proposta e a execução do objeto da Licitação.;
(ii)
Tem pleno conhecimento das atividades que compõem os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Quirinópolis/GO e das
condições de sua execução, bem como tem pleno conhecimento dos sistemas,
infraestruturas, equipamentos e demais bens referentes aos serviços concedidos, e seu
estado atual;
(iii)
Tem total capacidade e detém todas as informações necessárias, para a elaboração
de sua PROPOSTA FINANCEIRA.

(local e data)
Representante legal (com carimbo da empresa)
CPF do Representante legal
RG do Representante legal
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Modelo 06 – Declaração De Conhecimento Do Edital e ANEXOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS/GO

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,

Prezados senhores,

Declaramos, expressamente, que temos pleno conhecimento dos termos do Edital em
referência e assumimos, desde já, o compromisso de cumprimento de prazos e condições,
e a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em conformidade com as
Diretrizes Técnicas exigidas pelo Edital e seus Anexos, pelo Contrato de Concessão e por
outros diplomas legais aplicáveis, especialmente quanto à manutenção de responsável
técnico e de utilização de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à
correta prestação dos serviços.
Atenciosamente,

(local e data)
Representante legal (com carimbo da empresa)
CPF do Representante legal
RG do Representante legal
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