
 

 

ANEXO 05 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta; de Atendimento ao artigo 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal; de Inexistência de Processo Falimentar, 

Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência; de Ausência de 

Impedimento para Participação da Licitação; e de Capacidade Financeira 

 

[local], [●] de [●] de 20[●]  

 

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Município de Uberlândia-MG 

 

Ref.: Edital de Concorrência n.º [●]/201[●] – Apresentação dos Documentos de 

Qualificação 

 

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

termos do item 12.5.7 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 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) se encontra 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 processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou 

sob intervenção do órgão fiscalizador competente;  

 

(viii) que não está impedida de participar de licitações públicas nem de contratar com a 

Administração e que seu sócio majoritário não foi declarado impedido de contratar com 

a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 8.429, de 2 de 

junho de 1992; 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$ [●] ([●]) no 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] 


