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Concessão n.º 01/2010 

 

 

ANEXO IX-A 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato, [LICITANTE], sociedade localizada na [__], Município de 

[__], Estado de [__], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [__], neste ato representada por seus diretores, o(s) Sr. 

[__], [qualificação completa], doravante denominada Outorgante, nomeia e constitui seus bastante 

procuradores, os Srs. [__], [qualificação completa], doravante designados Outorgados, para que eles, em 

nome da Outorgante, agindo em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem em que se 

encontram nomeados, possam praticar os seguintes atos e operações, perante o Município de [xxxx], 

incluindo a Comissão Especial de Licitação, o [XXXX] – o Serviço de Água e Esgoto de [xxxx], além de 

todos os demais entes integrantes da Administração Pública Municipal indireta ou direta, na Concorrência n.º 

[__]/2010, outorgando-lhes todos os poderes necessários para (a) a apresentação de solicitações e 

requerimentos de vistas e cópias de quaisquer documentos, processos e/ou procedimentos, (b) o 

acompanhamento do trâmite da Concorrência n.º [__]/2010, (c) apresentar e retirar documentos e propostas 

de qualquer natureza; (d) atender ou contestar exigências e/ou formalidades, (e) participar de sessões 

públicas de qualquer natureza relacionadas à Concorrência n.º [__]/2010, incluindo, mas não se limitando, 

aquelas referentes à entrega e/ou abertura de envelopes contendo documentos de habilitação e propostas, (f) 

pagar taxas, custas e/ou emolumentos, (g) assinar, vistar e rubricar documentos e as correspondentes atas, (h) 

apresentar impugnações, manifestações, defesas e recursos administrativos no âmbito da Concorrência, (i) 

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 (j) praticar todo e qualquer ato para o bom e fiel 

cumprimento de todo a Concorrência n.º [__]/2010. A presente procuração é válida por prazo indeterminado, 

sendo permitido seu substabelecimento. 

 

[local], [__]de [__]de 2010 

_____________________________ 

[Proponente] 

[representante legal] 



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 
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Concessão n.º 01/2010 

 

ANEXO IX-B 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

[local], [__] de [__] de 2010 

 

À 

Comissão Especial de Licitação 

Praça [xxxx], [xxxx], Centro. 

[xxxx]/São Paulo. 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º [__]/2010 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO / CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 5.2.2.1. V (iii) do EDITAL, a LICITANTE [qualificação completa], por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinados, credencia os Sr(s). [__], [qualificação completa], para representá-

la na Concorrência n.º [__]/2010, podendo praticar os seguintes atos e operações, perante o Município de 

[xxxx], incluindo a Comissão Especial de Licitação, o [XXXX] – o Serviço de Água e Esgoto de [xxxx], 

além de todos os demais entes integrantes da Administração Pública Municipal indireta ou direta, na 

Concorrência n.º [__]/2010, outorgando-lhes todos os poderes necessários para (a) a apresentação de 

solicitações e requerimentos de vistas e cópias de quaisquer documentos, processos e/ou procedimentos, (b) o 

acompanhamento do trâmite da Concorrência n.º [__]/2010, (c) apresentar e retirar documentos e propostas 

de qualquer natureza; (d) atender ou contestar exigências e/ou formalidades, (e) participar de sessões 

públicas de qualquer natureza relacionadas à Concorrência n.º [__]/2010, incluindo, mas não se limitando, 

aquelas referentes à entrega e/ou abertura de envelopes contendo documentos de habilitação e propostas, (f) 

pagar taxas, custas e/ou emolumentos, (g) assinar, vistar e rubricar documentos e as correspondentes atas, (h) 

apresentar impugnações, manifestações, defesas e recursos administrativos no âmbito da Concorrência, (i) 

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 (j) praticar todo e qualquer ato para o bom e fiel 

cumprimento de todo a Concorrência n.º [__]/2010. 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

[Licitante] 

[representante legal]  
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ANEXO IX-C 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

[local], [__] de [__] de 2010 

 

À 

Comissão Especial de Licitação 

Praça [xxxx], [xxxx], Centro. 

[xxxx]/São Paulo. 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º [__]/2010 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO / DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 5.3.2.1 VI (ii) do EDITAL, a LICITANTE [qualificação completa], por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinados, declara, sob as penas da legislação aplicável, que:  

 

(i) não está impedida de participar de licitações públicas nem de contratar com a Administração 

Pública; e 

 

(ii) 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. 

 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

[Licitante] 

[representante legal] 

 



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 

Divisão de Compras e Licitações 
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ANEXO IX-D 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

[local], [__] de [__] de 2010 

 

À 

Comissão Especial de Licitação 

Praça [xxxx], [xxxx], Centro. 

[xxxx]/São Paulo. 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º [__]/2010 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO / CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 5.3.2.1 VI (iii) do EDITAL, a LICITANTE [qualificação completa], por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinados, declara expressamente, que tem conhecimento dos termos do 

EDITAL e Anexos em referência e que os aceita integralmente, em especial, no que tange às faculdades 

conferidas à Comissão Especial de Licitação de conduzir diligências especiais para verificar a veracidade dos 

documentos apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles 

contidas. 

 

Ainda, a LICITANTE assume, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em 

conformidade com os termos e condições previstos no EDITAL e Anexos, além daqueles constantes no 

CONTRATO DE CONCESSÃO.  

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

[Licitante] 

[representante legal] 
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ANEXO IX-E 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

[local], [__] de [__] de 2010 

 

À 

Comissão Especial de Licitação 

Praça [xxxx], [xxxx], Centro. 

[xxxx]/São Paulo. 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º [__]/2010 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO / DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 5.3.2.1 VI (iv) do EDITAL, a LICITANTE [qualificação completa], por seu(s) 

representante(s) legal(is) 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 artigo 7º, da Constituição Federal. 

 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

[Licitante] 

[representante legal] 
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ANEXO IX-F 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO SISTEMA E DAS CONDIÇÕES LOCAIS 

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

 

 

[local], [__] de [__] de 2010 

 

À 

Comissão Especial de Licitação 

Praça [xxxx], [xxxx], Centro. 

[xxxx]/São Paulo. 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º [__]/2010 – CONCESSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO / DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO SISTEMA E DAS 

CONDIÇÕES LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 5.3.2.1 VI (v) do EDITAL, a LICITANTE [qualificação completa], por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinados, declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus 

sucessores e cessionários, que tomou pleno conhecimento do SISTEMA e das condições locais para a 

prestação dos SERVIÇOS DE SANEAMENTO e que, tem disponibilidade de recursos e equipamentos 

necessários para a execução dos referidos serviços. 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

[Licitante] 

[representante legal] 

 


