
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 

COMITÊ GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  

CGP/UBERLÂNDIA 

AV. ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 - SANTA MÔNICA  

CEP: 38408-150 – UBERLÂNDIA/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES 

  



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 

COMITÊ GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  

CGP/UBERLÂNDIA 

AV. ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 - SANTA MÔNICA  

CEP: 38408-150 – UBERLÂNDIA/MG 

Modelo de Solicitação de Esclarecimentos 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] - Solicitação de 

Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

[Interessado], [QUALIFICAÇÃO], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta 

a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa ao EDITAL. 

Número  Documento  Item Esclarecimento solicitado 

1 

Inserir 

documento ao 

qual se refere 

o 

esclarecimento 

Inserir item ao 

qual se refere 

o 

esclarecimento 

solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 

de esclarecimento desejado, em 

forma de pergunta. 

2 

Inserir 

documento ao 

qual se refere 

o 

esclarecimento 

Inserir item ao 

qual se refere 

o 

esclarecimento 

solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 

de esclarecimento desejado, em 

forma de pergunta. 

Atenciosamente, 

[Interessado] 

Telefone: [●] 

Endereço eletrônico: [●] 
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Modelo de Declaração de Submissão à Legislação Brasileira  

[Apenas para PROPONENTES estrangeiras] 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] -  Declaração de Submissão à 

Legislação Brasileira 

Prezados Senhores, 

[PROPONENTE], [qualificação], por seu(s) representante(s), declara, para os 

devidos fins, sua formal e expressa submissão à legislação brasileira, 

renunciando integralmente a qualquer possível direito de reclamação, por via 

diplomática, sobre quaisquer motivos de fato ou de direito atinentes ao EDITAL, 

ao CONTRATO, ou aos demais ANEXOS. 

Atenciosamente, 

[PROPONENTE] 

[REPRESENTANTE CREDENCIADO]  
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Modelo de Procuração 

Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE individual ou a 

empresa-líder do CONSÓRCIO 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: 

(i) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 

agências governamentais, incluindo o Município de Uberlândia/MG, 

podendo estabelecer e manter entendimentos com referidas 

entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, receber 

citação e notificação de qualquer natureza, requerer e/ou promover 

consultas, requerer certificados e outros documentos e praticar os 

atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●], inclusive, interpor 

recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;  

(ii) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e 

de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação 

em nome da Outorgante; e 

(iii) 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. 

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a contar da data 

para recebimento dos envelopes. 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 
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[PROPONENTE individual ou Empresa-Líder do 

CONSÓRCIO PROPONENTE] 

[representante legal] 

[RECONHECER FIRMA DO SIGNATÁRIO E APRESENTAR DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DE SEUS PODERES] 
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Modelo de Procuração  

[Apenas para CONSÓRCIOS] 

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

denominada "Outorgante", nomeia e constitui sua bastante procuradora a 

[empresa-líder], [qualificação da empresa-líder], para, praticar os seguintes 

atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele: 

(i) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 

agências governamentais, incluindo o Município de Uberlândia/MG, 

podendo estabelecer e manter entendimentos com referidas 

entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, receber 

citação e notificação de qualquer natureza, requerer e/ou promover 

consultas, requerer certificados e outros documentos e praticar os 

atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●], inclusive interpor 

recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;  

(ii) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e 

de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação 

em nome da Outorgante; 

(iii) 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 

(iv) nomear os REPRESENTANTES CREDENCIADOS do 

CONSÓRCIO, outorgando-lhes os poderes acima indicados, e que 

poderão, a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com 
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reserva de poderes, qualquer dos poderes a eles conferidos, nas 

condições que julgar ou que julgarem apropriadas. 

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a contar da data 

para recebimento dos envelopes. 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

 

[Consorciada] 

[representante legal] 

[RECONHECER FIRMA DO SIGNATÁRIO E APRESENTAR DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DE SEUS PODERES]  
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Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Comercial 

[local], [●] de [●] de 201[●]  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Proposta Comercial. 

Prezados Senhores, 

[(PROPONENTE individual ou a empresa-líder do CONSÓRCIO 

PROPONENTE]), [qualificação], por meio de seu(s) REPRESENTANTES 

CREDENCIADOS, em atendimento à convocação do PODER CONCEDENTE, 

apresenta PROPOSTA COMERCIAL para execução do objeto da 

CONCORRÊNCIA em referência. 

Propõe-se, como VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser 

pago pelo PODER CONCEDENTE, pela prestação dos SERVIÇOS da 

CONCESSÃO, conforme definidos no EDITAL, o valor de R$ [●] ([●] Reais), na 

data-base da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 

Declaramos, expressamente, que: 

(i) A presente PROPOSTA COMERCIAL é válida por 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da data para recebimento dos envelopes, conforme especificado 

no EDITAL; 

(ii) Foram considerados no cálculo do valor proposto acima: 

a) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se 

limitando, às financeiras) necessários à execução da CONCESSÃO, conforme 

elementos do EDITAL e do CONTRATO; 
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b) os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 

operação da CONCESSÃO; 

c) o prazo da CONCESSÃO definido no CONTRATO; 

d) todos os desembolsos programados relativos a obras, equipamentos 

principais e de segurança, equipamentos auxiliares, móveis, utensílios e todo e 

qualquer ativo necessário à perfeita execução do objeto do CONTRATO, bem 

como os recursos humanos e materiais para a prestação dos SERVIÇOS; e 

e) a incidência do FATOR DE DESEMPENHO previsto no ANEXO 08– 

Sistema de Mensuração de Desempenho. 

(iii) Temos pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, bem como das 

condições de execução do CONTRATO; e 

(iv) Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no 

EDITAL em referência. 

Atenciosamente, 

_____________________________ 

[REPRESENTANTE CREDENCIADO] 
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Modelo de Carta de Declaração de Atendimento ao Art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Atendimento 

ao Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE individual ou 

consorciada], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas 

da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 

à observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 

 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[representante legal] 
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Modelo de Carta de Declaração de Inexistência de Processo Falimentar, 

Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência e Ausência 

de Fato Impeditivo 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Inexistência 

de Processo Falimentar e Fato Impeditivo 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE individual ou 

consorciada], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas 

da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não se 

encontra em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial 

temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente. 

Declara, ainda, que não está impedida de participar de licitações públicas nem 

de contratar com a Administração. 

 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[representante legal]  
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Modelo de Declaração de viabilização da participação do(s) profissional(is) 

no quadro permanente da SPE 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de viabilização 

da participação do(s) profissional(is) no quadro permanente da SPE 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE ou empresa líder 

do CONSÓRCIO] por seus representantes abaixo assinados, declara que, 

sagrando-se vencedora do certame, viabilizará a participação, nos quadros 

permanentes de pessoal da futura SPE, do(s) seguinte(s) profissional(is): 

[Nome do(s) profissional(is), Carteira de Identidade nº. [●] e CPF nº [●]. 

___________________________________ 

[PROPONENTE individual ou empresa líder] 

[representante legal]  
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Modelo de Declaração do(s) profissional(is) de que se compromete(m) a 

integrar os quadros permanentes da futura SPE  

[Apresentar uma declaração por profissional] 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração do(s) 

profissional(is) de que se compromete(m) a integrar os quadros permanentes da 

futura SPE  

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [Nome], portador(a) da Carteira de 

Identidade nº [●] e inscrito no CPF sob nº [●] declara que se compromete a 

integrar os quadros permanentes de pessoal da futura SPE, caso [a 

PROPONENTE ou o CONSÓRCIO] sagre-se vencedora no certame. 

____________________________________ 

[Profissional] 

[Documento de identificação] 
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Modelo de Declaração de Comprovação de Responsabilização pela 

Realização de Investimento 

[Apenas para empreendimentos próprios] 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Comprovação 

de Responsabilização pela Realização de Investimento 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE ou consorciada], por 

seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara que responsabilizou-se pela 

realização de investimentos na modalidade [●], no montante de [●], com recursos 

próprios ou de terceiros e retorno de longo prazo, assim considerado o prazo 

mínimo de 05 (cinco) anos. 

Informa que os recursos foram aplicados no setor de [●] para a [detalhamento 

do projeto], cujo valor total do empreendimento foi de [●]. 

O projeto acima descrito foi realizado pela PROPONENTE [isoladamente ou 

reunida em consórcio composto pelas empresas [●], sendo a participação da 

PROPONENTE equivalente a [●]%. 

Acompanham a presente declaração para fins de comprovação da veracidade 

de seu conteúdo os seguintes documentos: 

• [●]; 
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• [●]. 

____________________________________ 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[Representante Legal] 
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Modelo de Declaração de Comprovação de Responsabilização pela 

Realização de Investimento 

[Apenas para empreendimentos realizados por AFILIADAS] 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Secretaria Municipal de [●] do Município de Uberlândia/MG 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Comprovação 

de Responsabilização pela Realização de Investimento por AFILIADA 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE individual ou 

consorciada], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara que [●], 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], sua AFILIADA, responsabilizou-se pela 

realização de investimentos na modalidade [●], no montante de [●], com recursos 

próprios ou de terceiros e retorno de longo prazo, assim considerado o prazo 

mínimo de 05 (cinco) anos. 

Informa que os recursos foram aplicados no setor de [●] para a [detalhamento 

do projeto], cujo valor total do empreendimento foi de [●]. 

O projeto acima descrito foi realizado pela AFILIADA [isoladamente ou reunida 

em consórcio composto pelas empresas [●]], sendo a participação da AFILIADA 

equivalente a [●]%. 

Acompanham a presente declaração para fins de comprovação da veracidade 

de seu conteúdo os seguintes documentos: 

• [●]; 
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• Organograma do grupo econômico; 

• Documentação que demonstra a vinculação entre as empresas: 

o [●]; 

o [●]; 

___________________________________ 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[Representante Legal] 

 


