EDITAL DE
PÚBLICA [•]

CONCORRÊNCIA

ANEXO III – MODELOS DO EDITAL

Delegação, por meio de concessão administrativa, da
execução das OBRAS de implantação e da prestação de
SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção
para UNIDADES DE ENSINO da Rede Pública do Estado de
Minas Gerais.

MODELO 1 – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte
solicitação de esclarecimento relativa ao EDITAL.
Número da questão atribuída

Número da
questão

Item do Edital

Esclarecimento solicitado

formulada

pela COMISSÃO DE OUTORGA
e que constará da ata de
esclarecimento

[Inserir item do
Edital ao qual se

[Escrever de forma clara o

refere o

pedido de esclarecimento

esclarecimento

em forma de pergunta]

1

[deixar em branco]

solicitado]
[Inserir item do
Edital ao qual se

[Escrever de forma clara o

refere o

pedido de esclarecimento

esclarecimento

em forma de pergunta]

2

[deixar em branco]

solicitado]

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] de [●].
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 2 – MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
1. Atendendo à convocação do PODER CONCEDENTE, apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para
execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº [●]/2017.
2. Propomos, na DATA-BASE, como VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL que a
PROPONENTE espera receber pela execução das OBRAS e pela prestação dos SERVIÇOS, objeto da
CONCESSÃO:
(I)

o limite de [●] para o LOTE 1 (manter esta alínea apenas se houver interesse no LOTE
1);

(II)

o limite de [●] para o LOTE 2 (manter esta alínea apenas se houver interesse no LOTE
2);

(III)

o limite de [●] para o LOTE 3 (manter esta alínea apenas se houver interesse no LOTE
3);

(IV)

o limite de [●] para o LOTE 4 (manter esta alínea apenas se houver interesse no LOTE
4).

3. Declaramos, expressamente, que:
3.1. A presente PROPOSTA COMERCIAL é válida por 1 (um) ano contado da data para recebimento
dos envelopes pela COMISSÃO DE OUTORGA, conforme especificado no item 12.2.1 do Edital;
3.2. Foram considerados no cálculo dos valores propostos no item “2” acima todos os todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras)
necessários para a operação da CONCESSÃO, os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em
virtude da operação da CONCESSÃO, o prazo de 30 (trinte) anos para a CONCESSÃO e o APORTE
PÚBLICO de R$ 36.445.719,94 (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos
e dezenove reais e noventa e quatro centavos) para o LOTE 1; R$ 28.945.180,73 (vinte e oito milhões,
novecentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta reais e setenta e três centavos) para o LOTE 2;
R$ 26.071.445,62 (vinte e seis milhões, setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e dois centavos) para o LOTE 3; e R$ 24.384.831,21 (vinte e quatro milhões, trezentos e

3 / 15

oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) para o LOTE 4,, conforme
elementos do EDITAL e do CONTRATO.
3.3. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação
estabelecidas no EDITAL em referência;
3.4. Confirmamos que temos pleno conhecimento dos projetos objeto da CONCESSÃO, bem como
das condições de execução do CONTRATO;
3.5. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no EDITAL.
Atenciosamente,
[local], [●] de [●] de [●].
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 3 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is), vem apresentar, para
fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA, seus documentos
de HABILITAÇÃO.
AUTORIZA, desde já, o PODER CONCEDENTE, por meio da COMISSÃO DE OUTORGA, a conduzir
diligências para verificar as declarações, documentos e informações apresentadas, e a buscar quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários para elucidar informações contidas nos documentos
apresentados, bem como autoriza quaisquer empresas, entidades e instituições mencionadas em
qualquer documento, a fornecer toda e qualquer informação e declaração solicitada pelo PODER
CONCEDENTE.
COMPROMETE-SE a informar de imediato, ao PODER CONCENDETE, por meio da COMISSÃO DE
OUTORGA, a ocorrência de qualquer fato que possa comprometer ou impedir a sua habilitação até a
homologação da LICITAÇÃO.
DECLARA não infringir o disposto nos documentos e condições de HABILITAÇÃO do EDITAL, sendo que,
portanto, reconhece cumprir plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO exigidos, sob as penalidades
cabíveis, bem como que reconhece que o PODER CONCEDENTE poderá rejeitar fundamentadamente
quaisquer documentos e informações submetidos pelo PROPONENTE.
DECLARA que, em sendo habilitado, está sujeito à confirmação de toda e qualquer informação
submetida à apreciação do PODER CONCEDENTE, por meio da COMISSÃO DE OUTORGA.
DECLARA conhecer que o PODER CONCEDENTE poderá anular ou revogar a LICITAÇÃO, sem que caiba
ao(s) PROPONENTE(S) indenização(ões) de qualquer espécie e a qualquer título.
DECLARA que as informações e declarações contidas em todos os documentos que integram este
ENVELOPE 3 são completas, verdadeiras e corretas em cada detalhe.
Atenciosamente,
[local], [●] de [●] De [●]
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Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is), declara, sob as penas
da Lei, em Especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(i) a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(ii) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(iii) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, em referência, não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da mencionada licitação.
Atenciosamente,
[local], [●] de [●] de [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 5 - MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is),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 artigo 7°, inciso XXXIII,
da Constituição Federal.

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] De [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 6 - MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FALIMENTAR,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU REGIME DE INSOLVÊNCIA
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is), declara, para os fins
previstos no Edital que, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários,
que não se encontra em processo de falência, autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial,
liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou sob intervenção
do órgão fiscalizador competente.

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] De [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 7 - MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA
PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is), declara, para os fins
previstos no Edital, sob as penas da legislação aplicável, que:
(I)

não foi declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;

(II)

não está impedida de participar de licitações, tampouco está impedida de contratar
com a Administração.

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] De [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:

10 / 15

MODELO 8 - MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
Para os fins previstos no EDITAL, a [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s)
legal(is), declara, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos
financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros
necessários à consecução do objeto da concessão.
Declara, além disso, que (i) tem credibilidade no mercado para contratar todos os seguros necessários
à consecução do objeto da concessão e (ii) dispõe ou tem capacidade de obter os recursos para a
integralização no capital social da SPE, em moeda corrente nacional de, no mínimo:
(I)

R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o LOTE 1;

(II)

R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para o LOTE 2;

(III)

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para o LOTE 3;

(IV)

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para o LOTE 4.

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] De [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 9 – PROCURAÇÃO
À Comissão de Licitação
Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
"Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [●], [qualificação], para, em
conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na
República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele:
(I) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos
governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais,
incluindo o Estado de Minas Gerais, para estabelecer e manter entendimentos com referidas
entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação de
qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros
documentos e para praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório
descrito no Edital, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;
e, em especial:
(a)

assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma
contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;

(b)

representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância
e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados,
com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber
quitação; e

(c)

a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer
dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.

Esta procuração tem prazo de 01 (um) ano.
Atenciosamente,
[local], [●] de [●] de [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 10 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
À COMISSÃO DE OUTORGA

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is), declara que leu o
EDITAL, inclusive as manifestações de esclarecimento da COMISSÃO DE OUTORGA que lhe foram
anexadas, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, objeto desta CONCORRÊNCIA e está de acordo
com todos os termos do EDITAL, razão pela qual aceita participar desta CONCORRÊNCIA.

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] De [●]
Representante Legal:
RG:
CPF:
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MODELO 11 - MODELO DE CARTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
Pela presente carta, o [nome da instituição ou entidade financeira] (“Instituição Financeira”), instituição
financeira que assessora o [PROPONENTE] de acordo com o item 12.4 do Edital de Concorrência Pública
[•], declara, para os devidos fins, que analisou o Plano de Negócios apresentado pela Licitante e atesta
a sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos da montagem financeira para a prestação dos serviços
que constituem o objeto desta concorrência, bem como sua financiabilidade.
A Instituição Financeira declara que analisou, por meio de sua equipe técnica especializada, o Plano de
Negócios elaborado pela Licitante para participar da licitação sob todos os seus aspectos financeiros,
tendo confrontado a metodologia da montagem financeira do empreendimento à luz das melhores
práticas de mercado, e realizado os questionamentos e investigações que considerou necessários para
sua análise, assumindo, para tanto, a exatidão e completude dos dados e levantamentos realizados
exclusivamente pela Proponente como premissas para a elaboração do Plano de Negócios.
Isso posto, e em atendimento ao item 12.4 do Edital, a Instituição Financeira, atesta, em relação ao
Plano de Negócios da Licitante:
(I)

a viabilidade econômica, exequibilidade e financiabilidade, desde que mantidas todas
as premissas e parâmetros nele adotados;

(II)

a coerência das demonstrações e dados financeiros apresentados.

Com base em todo o exposto, e desde que mantidas as premissas e parâmetros adotados no Plano de
Negócios a nós apresentado pela Licitante, atestamos sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos
financeiros.
Atenciosamente,
[local], [●] de [●] de [●]
Representante Legal: RG:
CPF:
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MODELO 12 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES DOS
TERRENOS.

Ref. Concessão n° [●]/2017.
Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da execução das OBRAS de implantação e da
prestação de SERVIÇOS não-pedagógicos de operação e manutenção para UNIDADES DE ENSINO da
Rede Pública do Estado de Minas Gerais.
Prezados Senhores,
A [PROPONENTE], [qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal (is), declara que tem pleno
conhecimento das condições dos TERRENOS onde serão construídas as UNIDADES DE ENSINO, indicados
na cláusula 8 do ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO e ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS LOTES E UNIDADES
DE ENSINO, e que as propostas apresentadas foram elaboradas com perfeito conhecimento da área
destinada à execução do OBJETO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, não podendo a CONCESSIONÁRIA,
em hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições do CONTRATO, ou alegar
qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou
informações sobre o OBJETO da LICITAÇÃO.

Atenciosamente,
[local], [●] de [●] de [●]
Representante Legal: RG:
CPF:
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