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ANEXO 8
Modelo de Declarações e Formulários

Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia - SETRE
Avenida 2, n° 200
Salvador – BA
Ref.: Edital no _____/2009
Objeto: Concessão Administrativa para Reconstrução e Exploração do Estádio da Fonte Nova
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s) legal (is),
vem apresentar a documentação referente a sua respectiva Habilitação no Edital de Licitação n° [•] (“Edital
de PPP”), o qual, ao lado da minuta do Contrato de PPP, foram analisados e estudados, razão pela qual
restam aceitas incondicionalmente todas as suas disposições.
O Órgão Licitante fica, desde já, autorizado a efetuar toda a sorte de diligências de modo a
verificar os documentos e informações ora apresentados, assim como perquirir a veracidade e legalidade
dos mesmos, inclusive mediante a solicitação de informações a quaisquer entes e entidades porventura
mencionados.
A [empresa e / ou consórcio], ademais, declara que:
(i) permanece à disposição do Órgão Licitante para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou
contradições nos documentos e, caso venha a ser habilitada, sujeita-se a confirmação de quaisquer
informações prestadas nesta fase de habilitação.
(ii) informará a ocorrência ou existência de qualquer fato que possa ou venha a alterar,
comprometer ou prejudicar sua respectiva habilitação;
(iii) todas as informações, declarações e documentos fornecidos no tocante à Habilitação, ora
acostados, são completos, verdadeiros e precisos, tendo sido obtidos por meios idôneos e licitamente para
os fins a que se destinam; e
(iv) tem pleno conhecimento de que o Órgão Licitante tem a prerrogativa legal de anular ou
revogar a presente Licitação, assim como rejeitar ou aceitar todos os documentos e informações ora
apresentadas no que se refere à respectiva Habilitação.
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Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído no Edital
de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
Atenciosamente,
_______________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)
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Credencial e Poderes dos Representantes
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[EMPRESA OU CONSÓRCIO - Razão Social, endereço e CNPJ] (“...............”),
CREDENCIA [representante - nome, qualificação, n° e órgão expedidor da cédula de
identidade e n° do CPF], para representá-la junto à SETRE - Secretaria do Trabalho,
Emprego e Renda do Estado da Bahia (“Órgão Licitante”) na Concorrência Internacional
objeto do Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), visando à celebração do Contrato
de PPP para a reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, podendo para tanto
assinar, apresentar e retirar proposta, prestar esclarecimentos, satisfazer exigências,
ajustar condições, impugnar documentos, interpor recursos, transigir, desistir, receber
notificações e intimações, concordar e discordar de atos e decisões da Comissão Especial
de Licitação, enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários ao
cumprimento da presente, a que tudo dará por bom, firme e valioso.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Observância e Submissão à Legislação Brasileira
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO], por seu (s) representante(s) legal (is), vem
declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do
Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, conforme
previsto no Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que está submetida e expressa e
formalmente à legislação brasileira, a qual norteará todas as atitudes da [empresa e / ou
consórcio], devendo sempre ser respeitada em qualquer fase da Licitação e da execução
do Contrato de PPP.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO], por seu (s) representante(s) legal (is), vem
declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do
Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, conforme
previsto no Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que inexiste qualquer fato que a
impeça de participar da presente Licitação.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Veracidade e Licitude de Todos os Documentos
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s)
legal (is), vem declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para
celebração do Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do Estádio da Fonte
Nova, conforme previsto no Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que todos os
documentos e informações ora apresentadas são verdadeiros e completos, assim como são
provenientes de fontes lícitas.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Aceitação de Participação na Equipe Técnica
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DO TÉCNICO, qualificação, n° da carteira de identidade e órgão expedidor,
CPF e n° DO REGISTRO NO CADASTRO PROFISSIONAL] (“...............”), vem
declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do
Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, conforme
previsto no Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que concorda expressamente em
participar da Equipe Técnica da [empresa e / ou consórcio], com o fito de executar todos
os serviços e obras objeto desta Licitação que lhe forem pertinentes.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)

2ª Avenida Nº. 200, 3° andar, sala 311 CAB.

7

[TI

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

Procuração Nomeando Representante Legal no Brasil
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
Pelo presente instrumento, [NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“Outorgante”),
nomeia e constitui seu bastante procurador [nome, qualificação, documentos e endereço
do representante], para representar a Outorgante junto à SETRE - Secretaria do Trabalho,
Emprego e Renda do Estado da Bahia (“Órgão Licitante”) no tocante à Concorrência
Internacional para celebração do Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do
Estádio da Fonte Nova, objeto do Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), ao qual
confere amplos e específicos poderes para agir na qualidade de representante legal da
Outorgante, inclusive com poderes para participar de todos os atos previstos no Edital de
PPP, sobretudo no que toca à participação em todos os atos do certame licitatório, bem
como para receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente em nome da
[empresa e/ou consórcio].Independentemente do motivo ensejador, em caso de revogação
do presente instrumento, que tem prazo indeterminado, a [empresa e/ou consórcio] se
compromete a apontar novo representante, com os mesmos poderes ora conferidos, em,
no máximo 5 (cinco) dias contados da respectiva revogação.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)

2ª Avenida Nº. 200, 3° andar, sala 311 CAB.

8

[TI

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

Apresentação de Organogramas Societários
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s)
legal (is), [NOME DA EMPRESA CONTROLADORA EM 1º GRAU], (“...............”),
[NOME DA EMPRESA CONTROLADORA EM 1º, 2º, 3º e 4º GRAU], por seu (s)
representante(s) legal (is), vêm apresentar, para os fins previstos na Concorrência
Internacional para celebração do Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do
Estádio da Fonte Nova, conforme previsto no Edital de Licitação n° [•] (“Edital de
PPP”), organograma do grupo empresarial demonstrando seu quadro societário até a 4ª
linha de controladores, ao qual pertencem as empresas aqui referidas, assim como a
disposição e organização dos respectivos órgãos da sociedade, inclusive fazendo-se
menção ao nome e qualificação de seus integrantes.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s)
legal (is), vem declarar, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis em lei, para os
fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do Contrato de PPP para a
reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, conforme previsto no Edital de
Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho no tocante à exigência de observância do preceituado no artigo 7º,
XXXIII, da Constituição Federal, conforme estabelecido no artigo 27, V, da Lei Federal
8.666/93.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Habilitação
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s)
legal (is), vem declarar, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis em lei, para os
fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do Contrato de PPP para a
reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, conforme previsto no Edital de
Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que (i) não está suspensa ou foi considerada inidônea
para participar de licitações em qualquer órgão ou entidade da administração pública,
direta ou indireta, da União, do Distrito Federal e dos Estados e dos Municípios, e (ii)
preenche todos os requisitos de habilitação previstos no Edital de PPP.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Declaração de Aceitação e Conhecimento dos Requisitos Técnicos
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s)
legal (is), vem declarar, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis em lei, para os
fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do Contrato de PPP para a
reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, conforme previsto no Edital de
Licitação n° [•] (“Edital de PPP”), que teve pleno conhecimento acerca dos requisitos
técnicos referentes ao objeto da Licitação, os quais foram aceitos e adotados como
premissa para a participação deste certame licitatório.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e / ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal (is)
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Modelo de Declaração de Reembolso dos Estudos de Viabilidade
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia - SETRE
Avenida 2, n° 200
Salvador – BA
Ref.: Edital no _____/2009
Objeto: Concessão Administrativa para Reconstrução e Exploração do Estádio da
Fonte Nova
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] [•], por seu(s) representante(s) legal(is),
declara que, em sendo adjudicada a Concessão, se compromete a reembolsar a quantia de
R$ X aos autores dos estudos de viabilidade do Projeto devidamente autorizados (Ofício
Circ. GASEC n° 28/2008), por meio de transferência bancária, nos termos do item 12.1
do Edital de Licitação n° [•].
Atenciosamente,
____________________________________________________________________
Empresa, endereço, nome do responsável para contato, telefone, endereço eletrônico
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Modelo de carta, fac-símile e correio eletrônico (e-mail) para obtenção de
esclarecimentos
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia - SETRE
Avenida 2, n° 200
Salvador – BA
Ref.: Edital no 01/2009
Objeto: Concessão Administrativa para Reconstrução e Exploração do Estádio da
Fonte Nova
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”) , por seu(s) representante(s)
legal(is), vem submeter à apreciação de V. Sas. os pedidos de esclarecimentos, em
conformidade com o quanto disposto no Edital de Licitação n° [•] (“Edital de PPP”) para
celebração do Contrato de PPP para a reconstrução e exploração do Estádio da Fonte
Nova, em consonância com o que segue:
n° da questão

Empresa

Descrição detalhada n° atribuído pelo
do esclarecimento Órgão licitante à
solicitado
questão na ocasião
do protocolo

Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles
atribuído no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
2ª Avenida Nº. 200, 3° andar, sala 311 CAB.

14

[TI

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

Atenciosamente,
_________________________________
Empresa, endereço, nome do responsável para contato, telefone, endereço eletrônico
Observações:
Quando utilizada a via postal, o solicitante de esclarecimentos deverá anexar um CD com
as perguntas em formato WORD, conforme a tabela supra mencionada.
Ainda no caso de utilização da via postal, deverão ser apresentadas ao protocolo do
Órgão Licitante, situado na [_______], 2 vias deste modelo devidamente preenchidos,
devendo a autoridade que protocolizar o respectivo pedido preencher o n, da questão a ser
atribuída pelo próprio Órgão Licitante conforme mencionado na última coluna da tabela
acima.
Quando os pedidos de esclarecimentos forem requisitados via fac-símile, o solicitante
deverá cuidar para que seja expedido o respectivo comprovante de envio.
No caso de utilização da via eletrônica, o solicitante deverá enviar com cópia para (i) o
endereço [_______] e (ii) para seu endereço próprio. Após o devido envio, o solicitante
deverá imprimir a correspondência enviada, de modo que se consiga aferir a data, horário
e destinatários da mensagem.
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