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MODELOS DO EDITAL 



 

 

  
  



 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DO LOCAL 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

À Comissão de Licitação [completar com endereço] 

 

Ref. Concorrência Pública nº [●] 

 

Prezados, 

 

[Licitante - nome, sede e CNPJ], doravante denominada Licitante, por meio do seu representante 

legal, [Representante - nome, profissão, domicílio, CPF/MF e RG], declara, para os fins de direito 

e sob as penas da lei, em atendimento ao Edital, que tem pleno conhecimento das informações 

e das condições locais para a prestação dos serviços objeto da referida Concorrência, incluindo 

as informações disponibilizadas e os termos e condições estabelecidos no Edital e na minuta do 

Contrato. 

Assim, declara ciência quanto à impossibilidade de alegar, posteriormente, a imprecisão e/ou 

insuficiência de dados e informações sobre os locais e condições pertinentes ao objeto da 

LICITAÇÃO, não podendo a LICITANTE, em hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, 

prazos, ou condições do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer 

benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre este. 

 

[Local e data] 

 

[assinatura do representante legal] 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

[papel timbrado da Licitante] 

 

À  

Comissão Especial de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/202X 

PROCESSO N.º XXX/202X 

Município de PIRANGI/SP 

 

 

[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], por meio de seu(sua) representante legal, 

Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir qualificação completa], CREDENCIA, para representá-la 

junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI SP na Concorrência Pública n.º [.], o(a) Sr.(a) [inserir nome 

do credenciado], [inserir qualificação completa], outorgando-lhe poderes para assinar todo e qualquer 

documento, apresentar e retirar propostas, prestar esclarecimentos, satisfazer exigências, ajustar 

condições, impugnar documentos, interpor e desistir de recursos, transigir, receber notificações, 

intimações e citações, concordar e discordar de atos e decisões da Comissão Especial de Licitação, enfim, 

para praticar todos os atos necessários à integral representação da Licitante durante o processamento da 

referida licitação. 

 

 

[local], [.] de [.] de [.]. 

 

____________________________________ 

[inserir nome da empresa] 

[inserir nome do representante legal] 

  



 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7.º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

[papel timbrado da Licitante] 

 

À  

Comissão Especial de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/202X 

PROCESSO N.º XXX/202X 

Município de PIRANGI/SP 

 

 

[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], por meio de seu(sua) representante legal, 

Sr.(a) [inserir nome], [inserir qualificação completa], DECLARA, para fins do quanto disposto no inciso V 

do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, que se encontra em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, não empregando menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre. 

 

Declara, outrossim, que também não há em seu quadro de funcionários menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

[Ressalva: no caso de a Licitante empregar menor (a partir de quatorze anos), na condição de aprendiz, 

assinalar a ressalva, acima]. 

 

 

[local], [.] de [.] de [.]. 

  

____________________________________ 

[inserir nome da empresa] 

[inserir nome do representante legal] 

  



 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

[papel timbrado da Licitante] 

 

À  

Comissão Especial de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/202X 

PROCESSO N.º XXX/202X 

Município de Pirangi /SP 

 

 

[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], por meio de seu(sua) representante legal, 

Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir qualificação completa], DECLARA, para os fins previstos no 

Edital, que: 

 

a) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal; 

b) não se encontra sob processo de falência; 

c) não está impedida de transacionar com a Administração Pública Municipal (Direta ou Indireta). 

 

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

 

 

[local], [.] de [.] de [.]. 

 

____________________________________ 

[inserir nome da empresa] 

[inserir nome do representante legal] 

  



 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CORPO TÉCNICO 

[papel timbrado da Licitante] 

 

À  

Comissão Especial de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º xxx/202X 

PROCESSO N.º xxx/202X 

Município de Pirangi/SP 

 

 

[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], por meio de seu(sua) representante legal, 

Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir qualificação completa], DECLARA, para os fins previstos no 

Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato 

de Concessão, profissionais detentores de qualificação técnica para execução do objeto da presente 

Concorrência, bem como que empregará materiais, mão-de-obra e equipamentos de construção nas 

expressas especificações e quantidades constantes de suas Propostas Comercial e Técnica. 

 

 

[local], [.] de [.] de [.]. 

  

____________________________________ 

[inserir nome da empresa] 

[inserir nome do representante legal] 

  



 

 

ANEXO VIII 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

[papel timbrado do Banco Fiador] 

 

À  

Comissão Especial de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º xx/202X 

PROCESSO N.º xxx/202X 

Município de Pirangi -SP  

 

Ref.: Carta de Fiança Bancária n.º [.] 

 

Pela presente Carta de Fiança, o [inserir razão social da instituição financeira], com sede em [.], inscrito 

no CNPJ/MF sob o n.º [.] (“Banco Fiador”), por seus representantes legais abaixo assinados, declara 

constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia ao quanto disposto nos 

artigos 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro, da Licitante [inserir razão social ou 

denominação da Proponente e qualificação completa] (“Afiançada”), visando a garantir, em todos os seus 

termos, as obrigações da Afiançada decorrentes da apresentação de proposta no âmbito da Concorrência 

Pública n.º [.], que tem por objeto a prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário, incluindo a construção, operação e manutenção das unidades 

integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água e coleta, 

tratamento e disposição final de esgotos, gestão dos sistemas organizacionais, comercialização dos 

produtos e serviços envolvidos, atendimento aos usuários, bem como a prestação de serviços 

complementares no Município de  PIRANGI/SP. 

 

O Banco Fiador obriga-se a pagar a Prefeitura Municipal de Pirangi SP o valor total de R$ [inserir valor] 

([.]) (“Fiança”), caso a Afiançada descumpra quaisquer de suas obrigações no âmbito da Concorrência 

Pública n.º [.], incluindo, mas não se limitando, à recusa em assinar o Contrato de Concessão e/ou o não 

atendimento das exigências para sua assinatura no prazo e condições fixados no instrumento 

convocatório. Obriga-se o Banco Fiador, igualmente e nos limites da Fiança, a pagar pelos prejuízos 

causados pela Afiançada a Prefeitura Municipal de Pirangi, bem como pelas multas eventualmente 

aplicadas em desfavor daquela, conquanto estejam relacionadas ao descumprimento das obrigações 

decorrentes de sua participação na licitação.  

 

Os pagamentos serão realizados pelo Banco Fiador a Prefeitura Municipal de PIRANGI SP no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do envio de notificação escrita da Prefeitura, independentemente 

de interferência ou autorização da Afiançada, ou, ainda, de ordem judicial. 

 



 

 

O Banco Fiador não poderá alegar nenhuma objeção ou oposição da Afiançada para esquivar-se do 

cumprimento da Fiança ora prestada. 

 

Caso a Prefeitura Municipal de PIRANGI SP, necessite ingressar em juízo para pleitear o cumprimento da 

presente Fiança, o Banco Fiador responderá pelo pagamento das despesas e custas respectivas, incluindo 

dispêndios com honorários advocatícios. 

 

A Fiança vigorará pelo prazo de 180 dias, contados da data de sua expedição, sendo certo que poderá ser 

prorrogada por igual período, mediante solicitação escrita da Prefeitura Municipal de PIRANGI SP nesse 

sentido. 

 

Atestam os signatários que esta garantia não é gratuita e que está regularmente contabilizada, 

satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções 

e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste 

ato. 

 

 

[local], [.] de [.] de [.]. 

 

 

_________________________________________ 

[assinatura do responsável pela Instituição Financeira] 

[nome completo e cargo do responsável pela Instituição Financeira] 

[razão social da Instituição Financeira] 
 
 


