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ANEXO F 

MODELOS DE CARTAS, PROCURAÇÃO, DECLARAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS 
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ANEXO F - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

[●], [●] de [●] de 2022.  

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Edital de Concessão nº 07/2022 - Solicitação de Esclarecimentos 

 

Prezados Senhores, 

[PROPONENTE], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte solicitação 

de esclarecimentos relativa ao EDITAL. 

Número da questão 

formulada 
Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado 

1 

Inserir item do EDITAL ao 

qual se refere o 

esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 

de esclarecimento desejado em 

forma de pergunta 

2 

Inserir item do EDITAL ao 

qual se refere o 

esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 

de esclarecimento desejado em 

forma de pergunta 

 

Atenciosamente, 

 

[PROPONENTE] 

Responsável para contato: 

Telefone: 

Endereço eletrônico: 
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ANEXO F - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

[●], [●] de [●] de 2022.  

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Edital de Concessão n° 07/2022 – Apresentação dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

1. [PROPONENTE] (“PROPONENTE”), por seu(s) representante(s) legal(is), 

apresenta anexos os documentos para sua habilitação no certame licitatório 

em referência, nos termos do Item 12, do EDITAL, organizados consoante a 

ordem ali estabelecida, refletida no anexo índice. 

2. A PROPONENTE declara expressamente que tem pleno conhecimento dos 

termos do EDITAL e que os aceita integralmente, em especial, no que tange 

às faculdades conferidas à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO de 

conduzir diligências especiais para verificar a veracidade dos documentos 

apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar 

as informações neles contidas. 

3. A PROPONENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos 

e critérios para habilitação e apresentou os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, conforme definido no EDITAL nº 07/2022, de forma correta. 

4. A PROPONENTE declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe. 

[PROPONENTE] 

[representante legal ou representante credenciado] 
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ANEXO F - DECLARAÇÕES DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA; DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL; DE INEXISTÊNCIA DE REGIME FALIMENTAR, DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU DE INSOLVÊNCIA; DE AUSÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO; E DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA 

 

[●], [●] de [●] de 2022. 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concessão nº 07/2022 – Apresentação dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

[PROPONENTE] (“PROPONENTE”), por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta 

anexos os documentos para sua habilitação no certame licitatório em referência, nos 

termos do Subitem 12.3.5, do EDITAL, e, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, 

do Código Penal Brasileiro, que: 

(i) A proposta apresentada para participar da presente LICITAÇÃO foi 

elaborada de maneira independente pela PROPONENTE, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

LICITAÇÃO por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(ii) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 

LICITAÇÃO não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO, em epígrafe, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(iii) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
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de qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO quanto a 

participar ou não da referida LICITAÇÃO; 

(iv) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO, em 

referência, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

da LICITAÇÃO antes da adjudicação do objeto da mencionada LICITAÇÃO; 

(v) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante da LICITAÇÃO, antes da abertura oficial das 

propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; 

(vi) 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; 

(vii) Não se encontra em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, de 

insolvência, administração especial temporária ou intervenção, e ainda, não 

teve sua falência decretada por sentença judicial; ou, que seu respectivo plano 

de recuperação judicial foi aprovado pelos credores e a recuperação judicial 

foi concedida judicialmente ou, no caso de recuperação extrajudicial, que o 

plano de recuperação extrajudicial foi homologado pelo juízo competente; 

(viii) Que não está impedida de participar de licitações públicas nem de contratar 

com a Administração Pública; e, 

(ix) Dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para 

cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros 

necessários à consecução do objeto da CONCESSÃO. Declara, além disso, 

que (i) tem credibilidade no mercado para contratar todos os seguros 

necessários à consecução do objeto da CONCESSÃO e (ii) dispõe ou tem 

capacidade de obter os recursos para a integralização em moeda corrente 

nacional de, no mínimo, R$ [●] ([●] reais), na data base de [●] de 2022, no 
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capital social da sociedade de propósito específico a ser constituída nos 

termos do referido EDITAL, conforme definido e descrito no EDITAL em 

referência. 

[PROPONENTE] 

[representante legal ou representante credenciado] 
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ANEXO F - MODELO DE PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [●], 

[qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de 

nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e 

fora dele, representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 

agências governamentais, incluindo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 

estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades públicas, agências, 

órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação de qualquer natureza, 

para requerer e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros 

documentos e para praticar os atos necessários durante a realização do certame 

licitatório descrito no Edital de Concessão nº 07/2022, inclusive para interpor recursos 

e renunciar ao direito de interpor recursos; e, em especial: 

(i) Assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 

qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome 

da Outorgante; 

(ii) Representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em 

qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive 

mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para 

confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; e 

(iii) A seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de 

poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar 

ou que julgarem apropriadas. 

Esta procuração tem prazo de 180 dias contados da data de apresentação das 

PROPOSTAS. 

[●], [●] de [●] de 2022. 
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[PROPONENTE]  

[representante legal ou representante credenciado] 
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E 

ADMINISTRATIVA 

 

[●], [●] de [●] de 2022.  

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Edital de Concessão n° 07/2022 - Declaração De Responsabilização Civil e 

Administrativa 

 

Prezados Senhores, 

A [PROPONENTE], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas 

da legislação aplicável, que se compromete a atuar de forma ética, íntegra, legal e 

transparente, e está ciente de que nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta 

ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto desta contratação, ou 

de outra forma a ele não relacionada, nos termos da Lei Federal n.º 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 

Declara, ainda, estar ciente de que a responsabilidade da pessoa jurídica subsiste nas 

hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão 

societária, abrangendo as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou 

consorciadas para o contrato, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da 

fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à 

obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite 

do patrimônio transferido. 

[PROPONENTE] 

[representante legal ou representante credenciado] 
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ANEXO F - MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE EXPRESSA SUBMISSÃO 

À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DE RENÚNCIA DE RECLAMAÇÃO POR VIA 

DIPLOMÁTICA 

 

[●], [●] de [●] de 2022  

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Edital de Concorrência nº 07/2022  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao Edital de Concorrência n° 07/2022, a [PROPONENTE], por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), declara, para os devidos fins, sua formal e 

expressa submissão à legislação brasileira e renúncia integral de reclamar, por 

quaisquer motivos de fato ou de direito, por via diplomática. 

 

 

[PROPONENTE] 

[representante legal ou representante credenciado] 
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ANEXO F - MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

 

[●], [●] de [●] de 2022  

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Edital de Concorrência nº 07/2022  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao Edital de Concorrência n° 07/2022, a [PROPONENTE], por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que 

os documentos abaixo indicados do país de origem da empresa (NOME E 

QUALIFICAÇÃO) são equivalentes aos documentos exigidos no Edital em referência. 

Descrição do 

documento 

do país de origem 

Documento exigido 

no 

Edital 

Item do Edital em que 

o 

documento é exigido 

   

   

 

[PROPONENTE] 

[representante legal ou representante credenciado] 



 
 

Av. Washington Luiz, 75 | Centro | CEP: 11740-000 | Itanhaém/SP | Telefone (13) 3421.1600 

 www.itanhaem.sp.gov.br 
 
 

ANEXO F – MODELO DE DECLARAÇÃO ACERCA DO ATENDIMENTO ÀS 

PRERROGATIVAS REFERENTES AOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM/SP, INCLUÍDOS 

DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, EXPANSÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 

MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

À 

Prefeitura do Município Itanhaém/SP  

Comissão Especial de Licitação 

Prezados Senhores, 

 

A [razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ sob o Nº [●], com sede à [endereço 

completo da LICITANTE], por seu representante abaixo assinado, DECLARA, para os 

devidos fins, que atende aos seguintes critérios estabelecidos no art. 3º, §2º da Lei 

Federal nº 8.666/1993: 

[ ] NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DISPOSTO A SEGUIR 

 

Atendimento Inciso, do art. 3º, §2º Critério 

[ ] II Serviços produzidos no País. 

[ ] III Serviços prestados por empresas brasileiras. 

 

[ ] 

 

IV 

Serviços prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País. 
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[ ] 

 

 

V 

Serviços prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

 

[Local e Data] 

 

[Assinatura do Representante Legal ou representante credenciado] 

[Nome da LICITANTE] [Nome / RG / CPF do Representante Legal] 


