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MODELOS DE DECLARAÇÕES 



 

ANEXO VII – A 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

(local, data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

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: 

 

 



 

ANEXO VII – B 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O ARTIGO 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

(local, data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

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: 



 

ANEXO VII – C 

 

DECLARAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS E SERVIÇOS 

(local, data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

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, 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 operando-os 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: 

 



 

ANEXO VII – D 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO)  

(local e data)  

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

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

[.], inscrito no CNPJ/MF sob o nº [.] (“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 nº 01/2016, que 

tem por objeto a  CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO no Município de 

Imbituba/SC. 

O Banco Fiador obriga-se a pagar à Prefeitura Municipal de Imbituba/SC o valor total de R$ 

[inserir valor] ([.]) (“Fiança”), caso a Afiançada descumpra quaisquer de suas obrigações no 

âmbito da Concorrência Pública n.º 01/2016, 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 à 

Prefeitura Municipal de Imbituba/SC, 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 à Prefeitura Municipal de Imbituba/SC 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 Imbituba/SC 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 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição, sendo  

certo que poderá ser prorrogada por igual período, mediante solicitação escrita da Prefeitura 

Municipal de Imbituba/SC 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. 

 

FIADOR: 

 

___________________________ 

[denominação do fiador] 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________  __________________________ 

Nome:      Nome: 

RG:      RG: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII – E 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

[local, data] 

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

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 90 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: 

 

 



 

ANEXO VII – F 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL 

 

[local, data] 

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

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: 

 



 

ANEXO VII – G 

 

DECLARAÇÃO DE NOMEAÇÃO E CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

 

[local, data] 

 

À 

Prefeitura Municipal de Imbituba 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

Declaração de Nomeação e Credenciamento de Representante 

 

[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, 

nomeia e credencia, o senhor [NOME REPRESENTANTE], [nacionalidade], [estado civil], 

portador da carteira de identidade nº [---], inscrito no CPF/MF sob o nº [---], residente e 

domiciliado na [endereço], como seu legítimo representante para realização da visita à ÁREA 

DE CONCESSÃO, nos termos do EDITAL.  

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Nome do representante legal: 

RG: 

CPF: 

 



 

ANEXO VII – H 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

[local, data] 

 

1.ª Via - Entregue à Licitante no ato da visita 

2.ª Via - Para arquivamento no processo administrativo 

 

Atestamos, por meio do presente, que o(a) Sr.(a)  [inserir nome], portador(a) da cédula de 

identidade de n º  [.], responsável técnico(a) da empresa  [inserir nome],  [inserir qualificação 

completa],  compareceu  aos  locais  da  prestação  dos SERVIÇOS PÚBLICO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO no Município de 

Imbituba/SC, consoante determinado na Concorrência Pública nº 01/2016,  realizando  

vistoria  "in  loco"  e  obtendo,  assim,  todas  as  informações necessárias ao perfeito 

conhecimento do objeto do certame e, consequentemente, para a elaboração de sua proposta. 

 

Atenciosamente 

 

____________________________________ 

Nome do representante legal: 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII – I 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO SISTEMA 

 

[local, data] 

 

(papel timbrado da concorrente) 

 

À  

Comissão Especial de Licitações do Município de Imbituba/SC 

Concorrência Pública nº 01/2016 

Processo Licitatório nº 32/2016 

 

A [inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], DECLARA, sob as penas da 

Lei, que POSSUI CONHECIMENTO da área de concessão e demais instalações existentes, 

relacionadas ao SERVIÇOS PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO no Município de Imbituba/SC, e que está a par da 

complexidade e das condições de execução dos serviços e que, caso vencedora, será 

plenamente capaz de prestá-los nas atuais condições existentes, não cabendo posteriormente 

qualquer alegação  de  seu desconhecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Nome do representante legal: 

RG: 

CPF: 

 


