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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DA EMPRESA E/OU SEUS ADMINISTRADORES  

 

 

 

 

A empresa [-], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-], com 

sede na Rua [-], n. º [-], Bairro [-], na cidade de [-], no Estado de [-], por seu representante 

legal abaixo indicado, DECLARA, em atendimento à exigência do edital da 

Concorrência Pública de n. º 001/2018, cujo objeto é a concessão dos sistemas de 

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de TUIUTI, no 

Estado de São Paulo, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação na 

licitação e que seus sócios ou acionistas eleitos para mandato de administração não se 

encontram impedidos de praticar atos da vida civil ou de licitar e contratar com a 

administração pública, nem estão sob restrição dos direitos decorrentes de sentença 

criminal transitada em julgado. 

 

 

 

Tuiuti [-] de [-] de 2019. 

 

[assinatura do representante credenciado] 

[razão social da LICITANTE] 

[nome do representante credenciado] 

[função/cargo] 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO 

QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE  

 

 

 

 

A empresa [-], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-], com 

sede na Rua [-], n. º [-], Bairro [-], na cidade de [-], Estado de [-], por seu representante 

legal abaixo indicado DECLARA, em atendimento à exigência do edital da Concorrência 

Pública de n. º 001/2018, cujo objeto é a concessão dos sistemas de abastecimento de 

água potável e de esgotamento sanitário do Município de TUIUTI, Estado de São Paulo, 

que em seu no quadro social INEXISTE servidor público, o mesmo ocorrendo em relação 

ao seu quadro de profissionais.  

 

 

 

Tuiuti, [-] de [-] de 2019. 

 

 

 

 

[assinatura do representante credenciado] 

[razão social da LICITANTE] 

[nome do representante credenciado] 

[função/cargo] 

 



       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI             
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
 

 

 

 
      

Rua Zeferino de Lima, 117, Centro - CEP 12.930 – 000 - Fone (011) 4015 6212/4015 6214   
TUIUTI - SP 

E-mail:  licitacao@tuiuti.sp.gov.br 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E DE UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, 

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CORRETA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

A empresa [-], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-], com 

sede na Rua [-], n. º [-], Bairro [-], na cidade de [-], Estado de [-], por seu representante 

legal abaixo indicado, DECLARA que, caso venha a ser vitoriosa na licitação para a 

concessão dos sistemas de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do 

Município de TUIUTI, Estado de São Paulo, se compromete a manter o responsável 

técnico indicado na presente proposta e/ou eventualmente somente substituí-lo por 

profissional com mesma experiência, ou experiência superior, e que utilizará todos os 

materiais, mão de obra e equipamentos necessários à correta prestação dos serviços, 

sempre com a melhor qualidade.  

 

 

 

Tuiuti, [-] de [-] de 2019. 

 

 

 

[assinatura do representante credenciado] 

[razão social da LICITANTE] 

[nome do representante credenciado] 

[função/cargo] 
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MODELO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MIN. DO TRABALHO  

 

 

 

 

A empresa [-], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-], com 

sede na Rua [-], n. º [-], Bairro [-], na cidade de [-], Estado de [-], por seu representante 

legal abaixo indicado, DECLARA, em atendimento à exigência do edital da 

Concorrência Pública de n. º 001/2018, cujo objeto é a concessão dos sistemas de 

abastecimento de água potável e de tratamento de esgoto sanitário do Município de 

TUIUTI, Estado de São Paulo, que se encontra em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho e, DECLARA, ainda, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza mão de obra de menor de dezesseis 

anos, salvo maior de quatorze anos na condição de aprendiz.  

 

 

 

Tuiuti, [-] de [-] de 2019. 

 

 

 

 

[assinatura do representante credenciado] 

[razão social da LICITANTE] 

[nome do representante credenciado] 

[função/cargo] 
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MODELO DE CREDENCIAL 

 

 

 

A empresa [-], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-], com 

sede na Rua [-], n. º [-], Bairro [-], na cidade de [-], Estado de [-], por seu representante 

legal abaixo indicado, CREDENCIA para representá-la nas sessões da licitação relativa 

a Concorrência Pública de n. º 001/2018, cujo objeto é a concessão dos sistemas de 

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de TUIUTI, 

Estado de São Paulo, o(a) Sr(a) [-], portador(a) da cédula de identidade RG. n. º [-], e do 

CPF/MF n. º [-], podendo o(a) referido(a) credenciado(a) manifestar-se em seu nome em 

todas as fases e, se entender devido, desistir de eventuais recursos, sendo que daremos 

todos seus atos como perfeitos e acabados.  

 

 

 

Tuiuti, [-] de [-] de 2019. 

 

 

 

 

[assinatura do representante legal] 

[razão social da LICITANTE] 

[nome do representante legal] 

[função/cargo] 
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MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

 

À 

COMISSÃO MINICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE TUIUTI/SP 

 

 

Referência: Concorrência Pública n. º 001/2018. 

 

Assunto: Carta de Fiança bancária 

 

 

Pela presente Carta de Fiança, o [INSTITUIÇÃO BANCÁRIA] (doravante denominada 

neste ato como “Instituição Bancária”) com sede na [-], inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-

], por seus representantes legais abaixo assinados, DECLARA, para os devidos fins, 

constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia ao disposto 

nos artigos 827, 835, 837 e 839 do Código Civil Brasileiro, da Licitante [LICITANTE] 

(doravante denominada neste ato como “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 001/2018, que tem por objeto a concessão dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário nas áreas 

urbanas do Município de TUIUTI, Estado de São Paulo. 

 

A Instituição Financeira obriga-se a pagar à Prefeitura Municipal de TUIUTI/SP, o valor 

total de R$ [-], [(valor por extenso)], caso a Afiançada descumpra quaisquer de suas 

obrigações no âmbito da Concorrência acima mencionada, incluindo mas não se 
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limitando, à recusa em assinar o CONTRATO de CONCESSÃO e/ou o não atendimento 

das exigências para sua assinatura no prazo e condições fixadas no instrumento 

convocatório.  

 

Obriga-se, ainda, igualmente e nos limites da fiança, a pagar pelos prejuízos causados 

pela Afiançada à Prefeitura Municipal de TUIUTI/SP, bem como pelas multas 

eventualmente aplicadas em desfavor daquela, conquanto estejam relacionadas ao 

descumprimento das obrigações decorrentes da sua participação na referida licitação. 

 

Os pagamentos serão realizados pela Instituição Financeira à Prefeitura Municipal de 

TUIUTI/SP, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do envio de 

notificação escrita da Prefeitura Municipal de TUIUTI/SP, independentemente de 

interferência ou autorização da Afiançada, ou, ainda, de ordem judicial. 

 

A Instituição Financeira não poderá alegar nenhuma objeção ou oposição da Afiançada 

para esquivar-se do cumprimento da Fiança ora prestada. 

 

Caso a Prefeitura Municipal de TUIUTI/SP necessite ingressar em juízo para pleitear o 

cumprimento da presente fiança, a Instituição Financeira 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 TUIUTI/SP nesse período. 

 

Atestam os signatários que esta garantia não é gratuita e que está regularmente 

contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e 
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demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os 

signatários devidamente autorizados à prática deste ato. 

 

 

Tuiuti, [-] de [-] de 2019. 

 

 

 

 

[assinatura do representante] 

 [nome do representante] 

[função/cargo]  
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA ÁREA DA 

CONCESSÃO  

 

 

 

 

A empresa [-] Inscrita no CNPJ/MF sob n. º [-], com sede na [-], n. º[-], Bairro [-], na 

cidade de [-], Estado de [-], através de seu representante legal, o(a) Sr(a) [-], portador(a) 

da Cédula de Identidade RG n. º [-], Inscrito no CPF/MF sob n. º [-], DECLARA, para 

os devidos fins, que visitou e inspecionou os locais incluídos na área de concessão dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do Município 

de TUIUTI, Estado de São Paulo, dando ciência do pleno conhecimento desses locais e 

dos bens pertencentes aos sistemas, bens estes considerados reversíveis na presente 

licitação, sem nada a reclamar posteriormente. 

 

 

 

Tuiuti, [-] de [-] de 2019. 

 

 

 

[assinatura do representante credenciado] 

[razão social da LICITANTE] 

[nome do representante credenciado] 

[função/cargo] 


