PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
ANEXO VII
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

MODELOS DO EDITAL

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

EMPRESA:

_______________________________________________________________

CNPJ:

_______________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________________
CIDADE:

___________________________________ CEP: _________ ESTADO: _____

TELEFONE: (____) ________________ E-MAIL: __________________________________

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019
OBJETO:

CONCESSÃO

ABASTECIMENTO

DE

PARA
ÁGUA

EXPLORAÇÃO
E

DOS

ESGOTAMENTO

SERVIÇOS

SANITÁRIO

E

PÚBLICOS
DE

DE

SERVIÇOS

COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE POTIM, SP.
Obtivemos, através do acesso ao site http://www.potim.sp.gov.br cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Local: _______________________________________________
Data: __________ de ____________________________de 2019.
Nome por extenso: _____________________________________
RG nº: _______________________________________________

_________________________________
ASSINATURA

Ao Licitante:
Solicitamos o preenchimento e remessa do Comprovante de Retirada do Edital à Comissão Especial de
Licitações através do e-mail licitacao@potim.sp.gov.br objetivando a comunicação futura entre Prefeitura
e empresa. O não encaminhamento do recibo exime a Prefeitura da comunicação de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer outras
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação, seja a que título for.

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTAMOS que a empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO
DO CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], devidamente representada por [NOME
DO REPRESENTANTE], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [NÚMERO DO
DOCUMENTO], compareceu aos locais de execução do atual sistema de prestação dos
serviços públicos municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do
Município de Potim, conforme determinado na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019,
realizando vistoria in loco e tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das
condições locais para o perfeito cumprimento do objeto do certame, bem como para a
elaboração de suas propostas técnica e comercial.

Potim, em [DATA].

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
[NOME E CARGO DO EMISSOR DO ATESTADO]

(Emitir o Atestado em 2 vias: uma para entrega à licitante e outra para arquivamento no processo)
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

À
Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública nº 001/2019
Município de Potim – SP

DECLARO que a empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO
CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO] RENUNCIA à Visita Técnica aos locais de
execução do atual sistema de prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de
água potável e esgotamento sanitário do Município de Potim, conforme determinado na
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019, e o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram
informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração de suas
propostas técnica e comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem
essas propostas ao presente processo licitatório.

[LOCAL E DATA]

[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA]

(Emitir a Declaração em papel timbrado da licitante)
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública nº 001/2019
Município de Potim – SP

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO CNPJ], com
sede na [ENDEREÇO COMPLETO], por meio do presente instrumento CREDENCIA o(a) Sr(a).
[NOME DO REPRESENTANTE], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [NÚMERO DO
DOCUMENTO], para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Potim na CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 001/2019, outorgando-lhe poderes para assinar todo e qualquer documento,
apresentar e retirar propostas, prestar esclarecimentos, satisfazer exigências, ajustar
condições, impugnar documentos, interpor e desistir de recursos, transigir, receber
notificações, intimações e citações, concordar e discordar de atos e decisões da Comissão de
Licitação, enfim, para praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste
mandato e integral representação da LICITANTE durante o processamento da referida
LICITAÇÃO.
[LOCAL E DATA]

[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA]

(Emitir a Carta de Credenciamento em papel timbrado da licitante)
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO CNPJ], com
sede na [ENDEREÇO COMPLETO], representada por [NOME E QUALIFICAÇÃO DO
REPRESENTANTE LEGAL], para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
001/2019 e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete,
declara:
1. que não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
2. que não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. que não se encontra em processo de falência, autofalência, liquidação judicial ou
extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou sob intervenção do órgão
fiscalizador competente;
4. que não existe fato impeditivo à sua qualificação;
5. que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
6. que não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (artigo 7º, inciso XXXIII, CF);
7. que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados,
excluindo no que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do Município de Potim;
8. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas,
tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, e que está
ciente de que futuramente não poderá, sob as penas da lei, alegar desconhecimento referente
à documentação exigida para fins de cumprimento do objeto da licitação;
9. que tem ciência que, caso não seja verdadeira alguma das declarações supra, será
enquadrada no delito previsto no artigo 93 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
[LOCAL E DATA]

[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA]
(Emitir a Declaração em papel timbrado da licitante)
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública nº 001/2019
Município de Potim – SP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO
DO CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO] é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Potim

[LOCAL E DATA]

[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA]

(Emitir a Declaração em papel timbrado da licitante)
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CORPO TÉCNICO

À
Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública nº 001/2019
Município de Potim – SP

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO CNPJ], com
sede na [ENDEREÇO COMPLETO], representada por [NOME E QUALIFICAÇÃO DO
REPRESENTANTE LEGAL], DECLARA, para os fins previstos no EDITAL, que possui e
manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato de
CONCESSÃO, profissionais detentores de qualificação técnica para execução do objeto da
presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019, bem como que empregará materiais, mão
de obra e equipamentos de construção nas expressas especificações e quantidades
constantes de suas PROPOSTAS COMERCIAL E TÉCNICA.
[LOCAL E DATA]

[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA]

(Emitir a Declaração em papel timbrado da licitante)
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

À
Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública nº 001/2019
Município de Potim – SP
Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [NÚMERO DA CARTA DE FIANÇA]

Pela presente Carta de Fiança, o [RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA], inscrito
no CNPJ/MF sob nº [NÚMERO DO CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], (“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 [NOME E QUALIFICAÇÃO DA
EMPRESA LICITANTE] (“Afiançada”), visando a garantir, em todos os seus termos, as
obrigações da Afiançada decorrentes da apresentação de proposta no âmbito da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2019, que tem por objeto a CONCESSÃO PARA
EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO
MUNICÍPIO DE POTIM, SP.
O Banco Fiador obriga-se a pagar à Prefeitura Municipal de Potim o valor total de R$ [VALOR
E VALOR POR EXTENSO DA FIANÇA] (“Fiança”), caso a Afiançada descumpra quaisquer
de suas obrigações no âmbito da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019 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 Potim, 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 Potim 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.

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
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 Potim 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 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua expedição,
sendo certo que poderá ser prorrogada por igual período, mediante solicitação escrita da
Prefeitura Municipal de Potim 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.
[LOCAL E DATA]

[RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA]
[NOME COMPLETO E CARGO DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA]

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM.
CONTRATADA: [NOME DA EMPRESA]
CONTRATO N°: [NÚMERO DO CONTRATO]
OBJETO: CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E
COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE POTIM, SP.
ADVOGADO DA CONTRATANTE: [NOME DO ADVOGADO]

PÚBLICOS DE
DE SERVIÇOS

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Potim, [DATA].

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
CONTRATADA
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