Anexo VI - MODELOS DE DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2016
MODELOS DE DECLARAÇÕES

ANEXO VI – A
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(local, data)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
Prezados Senhores,
A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em atendimento
ao disposto no Edital, declara não existir fato impeditivo para sua participação na Licitação e que
os sócios ou acionistas eleitos para mandato de administração ou direção da empresa não se
encontram impedidos de praticar atos da vida civil, nem estão sob restrição dos direitos
decorrente de sentença condenatória criminal transitada em julgado.
Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – B
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O ARTIGO 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(local, data)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016

Declaração de Regularidade com o Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal
Prezados Senhores,
A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, declara, sob as
penas da lei, que se encontra em situação regular em relação ao disposto no artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal.

Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – C
DECLARAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS

(local, data)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016

Declaração de Alocação de Equipamentos para Execução das Obras e Serviços
Prezados Senhores,
A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em atendimento
aos termos do EDITAL, declara, sob as penas da lei, que fará a alocação dos equipamentos
necessários para a execução de todas as obras e serviços da concessão, mantendo e operandoos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e, em particular, com a legislação
ambiental e de segurança do trabalho.

Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – D
MODELO DE FIANÇA-BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO

[local], [•] de [•] de [•].

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
[endereço da SEDE DA COMISSÃO]

Ref.: Concorrência Pública nº 09/2016 – Carta de Fiança Bancária

Prezados,

Pela presente Carta de Fiança, o Banco [•], com sede em [•], inscrito no CNPJ/MF sob nº [•]
(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante o
Município de Erechim (“MUNICÍPIO”) como fiador solidário da [nome da CONCESSIONÁRIA],
com sede em [•], inscrita no CNPJ/MF sob nº [•] (“Afiançada”), com expressa renúncia dos direitos
previstos nos artigos nº 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Afiançada
no contrato de concessão decorrente da Concorrência Pública nº [•], cujos termos, cláusulas e
condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.
A presente Carta de Fiança é expedida no valor de R$ [•].
O Banco Fiador se obriga, obedecendo ao valor-limite acima especificado, a atender, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da notificação encaminhada pelo MUNICÍPIO, as
reposições de qualquer pagamento coberto pela fiança.
Obriga-se, ainda, este Banco Fiador ao pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de
ser o MUNICÍPIO compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigação assumida pela Afiançada.
O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada
para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante o MUNICÍPIO, nos
termos desta Carta de Fiança.
Na hipótese de o MUNICÍPIO ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a
que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais.
A presente fiança vigorará pelo prazo de [completar – mínimo 12 meses] e só perderá seu valor
se notificado pelo Banco Fiador, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes de seu
término.
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Declara ainda o Banco Fiador que:
a) a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando integralmente os
regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da
Legislação Bancária aplicável; e
b) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a fiança em seu nome e em sua
responsabilidade;

FIADOR:
[denominação do fiador]
Testemunhas:
(Nome e
RG)
(Nome e
RG)
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ANEXO VI – E
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

(local, data)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016

Declaração de Regularidade Fiscal
Prezados Senhores,
A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em atendimento
à alínea “i” do item 53 do EDITAL, declara, sob as penas da lei, que, [----] não se encontra
cadastrada na Fazenda desse Município e que se encontra em situação de regularidade fiscal
perante o mesmo.

Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – F
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

[local, data]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016

Declaração de Ausência de Plano de Recuperação Extrajudicial
[NOME REPRESENTANTE LEGAL], [nacionalidade], [estado civil], portador da carteira de
identidade nº [---], inscrito no CPF/MF sob o nº [---], residente e domiciliado na [endereço], na
qualidade de representante legal de [NOME DA LICITANTE], inscrita no CNPJ sob o nº [---], com
sede na [endereço], declara, para todos os fins de direito, e sob as penas da Lei, que, até a
presente data, a LICITANTE não propôs, nem está negociando com quaisquer credores, plano de
recuperação extrajudicial, tampouco aguarda homologação de plano de recuperação, estando
adimplente em todas as suas obrigações.

Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – G
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

[local, data]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016
Declaração de Atendimento aos Requisitos da Habilitação
Prezados Senhores,
A [LICITANTE - nome, sede, CNPJ], por seu representante legal ao final assinado, em atendimento
ao disposto no item 52 do EDITAL, declara que atende plenamente a todos os requisitos do EDITAL
relativos à habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira.

Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – H
CREDENCIAL

[local, data]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/12
Credencial
Prezado Senhor,
Em atendimento ao item 45, Subseção V, Seção VIII, CAPÍTULO II do Edital em referência,
[LICITANTE - nome, sede, CNPJ], neste ato representada pelos seus Diretores abaixo assinados,
nos termos de seu Estatuto Social, pela presente CREDENCIA os [CREDENCIADO – Nome, RG e
CPF], para representá-la na VISITA TÉCNICA referente à Concorrência Pública Nº 09/2016,
promovida pela Prefeitura do Município de ERECHIM, podendo assinar atas e demais documentos
e praticar todos os atos pertinentes ao desempenho da representação no presente procedimento
licitatório.

Atenciosamente,

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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ANEXO VI – I
ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de habilitação na Licitação de Concorrência nº.
09/2016 em atendimento ao item xx do EDITAL, que tem por objeto a prestação dos SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO nos perímetros
urbanos do Município de Erechim, que o Engenheiro......................................................,
representando a Empresa e/ou Consórcio................................................ compareceu nesta data
em Erechim, visitando seus perímetros urbanos, local de implantação desta Concessão,
recebendo todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações inerentes.

Erechim,

de

de xxxxx.

(carimbo com identificação do emitente)
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