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ANEXO X – CARTAS E DECLARAÇÃO 

 

Município Nepomuceno (MG) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE SPE 

 

 

 

À 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

Prezados Senhores, 

 

A (licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, em atendimento ao disposto no 

EDITAL declara, para fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao previsto no item 14.3.1- Regularidade 

Jurídica, do EDITAL que: 

(a) 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 

Nepomuceno, Estado de Minas Gerais; 

(b) A SPE deverá ser constituída sob a forma de sociedade anônima desde o início, em momento 

anterior à celebração do Contrato, sem que haja prazo adicional para que a SPE venha eventualmente a alterar sua 

forma de organização societária, privilegiando a transparência e a publicidade na gestão da delegação dos serviços; 

(c) 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; 

(d) 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 9º, §3º a Lei Federal n.º 

11.079/2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira 

(Lei Federal n.º 6.404/1976 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC; e 

(e) Tem ciência de que, durante todo o prazo de vigência do contrato, as transferências do controle 

acionário da SPE e da concessão dependerão de prévia anuência do Poder Concedente, sob pena de caducidade, nos 

termos do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.987/1995 e do contrato. 

Em se tratando de consórcio, todas as empresas consorciadas devem comprometer-se a constituir 



 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Praça Padre José, 180 – Centro – Nepomuceno/MG. CEP: 37250-000 

(35) 3861-3622 | www.nepomuceno.mg.gov.br  

a SPE, observadas as condições apresentadas nas propostas, bem como a participação de cada uma das empresas no 

consórcio. 

 

(cidade), (data). 

________________________________________________________ 

(nome completo do representante) 

RG: (RG do representante) 

CPF: (CPF do representante 

Papel timbrado ou carimbo da empresa 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

Prezados Senhores, 

 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em atendimento ao disposto no 

Edital, declara que não existe 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: 

 

(cidade), (data). 

________________________________________________________ 

(nome completo do representante) 

RG: (RG do representante) 

CPF: (CPF do representante 

Papel timbrado ou carimbo da empresa 
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DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

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 perante o Ministério do Trabalho, não possuindo em seu quadro de pessoal 

empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Atenciosamente,  

 

Nome do representante legal: 

 

(cidade), (data). 

________________________________________________________ 

(nome completo do representante) 

RG: (RG do representante) 

CPF: (CPF do representante 

Papel timbrado ou carimbo da empresa 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS SISTEMAS 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

Prezados Senhores, 

 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, declara para um só efeito e 

todos os fins de direito, independentemente de ter exercido o direito de realizar visita, ter pleno conhecimento 

da  natureza e do escopo dos serviços, das condições  hidrológicas e climáticas que possam afetar sua 

execução, dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a implantação, dos acessos aos locais 

onde serão realizados os serviços, e se compromete a não alegar posteriormente a insuficiência ou imprecisão 

de dados e informações sobre os locais e condições pertinentes ao objeto da LICITAÇÃO, e nem reclamar ou 

pleitear em hipótese alguma modificações nos preços, prazos, ou condições do CONTRATO, ressaltando, ainda, 

que não alegará qualquer prejuízo ou reivindicará qualquer benefício, sob a invocação de insuficiência de 

dados ou informações sobre os SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO no Município de Nepomuceno. 

 

Engenheiro......................................................,RG: CPF:       representando       a       Empresa e/ou Consórcio 

supracitada. 



 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Praça Padre José, 180 – Centro – Nepomuceno/MG. CEP: 37250-000 

(35) 3861-3622 | www.nepomuceno.mg.gov.br  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

Prezados Senhores, 

 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em atendimento ao contido no 

EDITAL, declara, sob as penas da lei, que se encontra em regularidade fiscal perante ao Município, Estado e 

União. 

Atenciosamente,  

 

Nome do representante legal: 

RG: CPF: 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

Prezados Senhores, 

 

A [LICITANTE - nome, sede, CNPJ, por seu representante legal ao final assinado, em atendimento ao disposto 

no 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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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DE UTILIZAÇÃO DE TODOS 

OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A CORRETA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

Prezados Senhores, 

 

A [LICITANTE - nome, sede, CNPJ] declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos termos do edital 

em referência e assume, 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, 

 

Nome do representante legal: 

RG: CPF: 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

Prezados Senhores, 

 

A [LICITANTE - nome, sede, CNPJ] declara que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas, 

responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura Municipal de 

Nepomuceno, sob qualquer regime de contratação. 

 

Atenciosamente,  

 

Nome do representante legal: 

RG: CPF: 
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 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

A empresa [LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], 

por meio do presente instrumento CREDENCIA o(a) Sr(a). [NOME DO REPRESENTANTE], portador(a) da Cédula 

de Identidade RG nº [NÚMERO DO DOCUMENTO], para representá-la junto ao Município de Nepomuceno na 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº  / , 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 de Licitação, enfim, para praticar todos os atos necessários para o bom e fiel 

cumprimento deste mandato e integral representação da LICITANTE durante o processamento da referida 

LICITAÇÃO. 

 

(cidade), (data). 

 

__________________________________ 

(nome completo do representante) 

RG: (RG do representante) 

CPF: (CPF do representante)  
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MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

AO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO 

A/C DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●] 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa [LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO] é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 

o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº / realizado pelo Município de Nepomuceno. 

 

(cidade), (data). 

 

 

__________________________________ 

(nome completo do representante) 

RG: (RG do representante) 

CPF: (CPF do representante) 

 


