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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

 

 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO 01 – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS (COM 

EXCEÇÃO DE MENOR A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO, 

 

 

Prezados senhores, 

 

[●], inscrita no CNPJ sob o nº [●], por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) 

[●], portador da Carteira de Identidade nº. [●] e do inscrito no CPF sob o nº  [●], 

DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 

 

 

 



MODELO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

Prezados senhores, 

 

[●], inscrita no CNPJ sob o nº . [●], por intermédio de seu   representante legal, Sr. (a) 

[●], portador da Carteira de Identidade nº [●] e do inscrito no CPF sob o nº[●], 

DECLARA, sob as penas da lei e para fins de atendimento do exposto no item 55, d), do 

EDITAL, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação na 

presente LICITAÇÃO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 

 



MODELO 03 – DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO ÀS LEIS BRASILEIRAS 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

Prezados senhores, 

 

[●]., inscrita no CNPJ sob o nº [●], por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) 

[●], portador da Carteira de Identidade nº [●] e do inscrito no CPF sob o nº [●], 

DECLARA, sob as penas da lei e para fins de atendimento do  exposto no item 55.1, 

“c”, do EDITAL, que submete-se à legislação brasileira em todos os seus aspectos, 

assim como renúncia, na medida máxima admitida em lei, a qualquer recurso ou via 

diplomática para a solução de controvérsias decorrentes deste Certame. 

 

 

 

 

 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 



MODELO 04 – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

 

 

 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e para fins de 

atendimento ao que determina o item 67.1, do EDITAL de LICITAÇÃO da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº [●]/2022, cujo objeto é a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES,  o  Banco [●] com endereço [●]. e inscrito no 

CNPJ/MF nº  [●], doravante denominado “BANCO”, por seus representantes legais, 

abaixo assinados, declara-se fiador e principal  pagador  da  empresa/ do  consórcio 

[●], com  sede . [●] e inscrito no CNPJ/MF nº [●], doravante denominado “LICITANTE”, 

do valor de até R$[●] ([●]), para efeitos de GARANTIA do cumprimento da PROPOSTA 

apresentada pela LICITANTE neste procedimento licitatório. 

 

 A condição de execução desta obrigação é a garantia do integral cumprimento 

da PROPOSTA até a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO e o valor da fiança 

presentemente concedida poderá ser recebido pela Prefeitura Municipal de 

Sooretama/ES, a qualquer tempo, independentemente de autorização da afiançada, 

de ordem judicial ou extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia justificação, no prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da solicitação, feita por escrito pela Prefeitura 

Municipal de Sooretama/ES, que explicite a condição ou as condições ocorridas para 

sua execução. 

  



 A presente Fiança Bancária vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 

da data da entrega da DOCUMENTAÇÃO prevista no EDITAL, podendo ser prorrogada 

até a data de assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

 

(local e data) 

Representante legal do BANCO (com carimbo) 

CPF do Representante legal do BANCO 

RG do Representante legal do BANCO 

 

Representante legal do LICITANTE (com carimbo) 

CPF do Representante legal do LICITANTE 

RG do Representante legal do LICITANTE 

 



MODELO 05 – TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

Prezados senhores, 

 

[●],  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  [●],  por  intermédio  de       seu representante legal, 

Sr. (a) [●], portador da Carteira de Identidade nº [●] e do inscrito no CPF sob o nº . [●], 

DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no item 42 do EDITAL, para  a 

prestação dos serviços objeto desta LICITAÇÃO, que: 

(i) Renuncia, expressamente, à realização da visita técnica prevista na SUBSEÇÃO 

V – Visita à ÁREA DE CONCESSÃO, do EDITAL; 

(ii) Tem pleno conhecimento das atividades que compõem os serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Sooretama/ES e das 

condições de sua execução, bem como tem pleno conhecimento dos sistemas, 

infraestruturas, equipamentos e demais bens referentes aos serviços concedidos, e 

seu estado atual; 

(iii) Tem total capacidade e detém todas as informações necessárias, para a 

elaboração de sua PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA ECONÔMICA. 

                                                                   

(local e data) 

Representante legal 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 



MODELO 06 – DECLARAÇÃO SOBRE PATENTES, MARCAS, DIREITOS, DIREITOS 

 U        U “             ” 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

Prezados senhores, 

 

Declaramos, no melhor de nosso conhecimento, que os serviços, obras, equipamentos 

e materiais que compõem nossa Proposta, não infringem quaisquer patentes, marcas, 

direitos, direitos autorais ou “trade secrets”. 

 

 

                                                                (local e data) 

 

Representante legal 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 



MODELO 07 – DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE COORDENADOR OU RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

Prezados senhores, 

 

[Eu, (nome do profissional) [●], portador da carteira e registro no CREA nºs [●], declaro 

estar ciente e de acordo com a minha indicação [pela empresa] [pelo CONSÓRCIO] 

[●], como[●]: 

 

a) Coordenador Geral das Obras 

b) Coordenador Geral do Contrato   

c) Responsável Técnico pelas Obras   

d) Responsável Técnico pela Operação e  

 

 

 

 

                                                               (local e data) 

Representante legal 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 



MODELO 08 – TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

       Ê     PÚB      º [●]/2019 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

À Comissão Permanente de LICITAÇÃO,  

Prezados senhores, 

 

Eu, (nome do profissional) [●], portador da carteira e registro no CREA nºs [●], declaro 

estar ciente e de acordo com a minha indicação [pela empresa] [pelo CONSÓRCIO] 

[●], para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos 

objeto da LICITAÇÃO em referência, consoante item 63, do EDITAL. 

 

 

 

                                                                (local e data) 

Representante legal 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 

 


