EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº. 38/2016
CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
ANEXO III – MODELOS DE TERMOS DE COMPROMISSO E DECLARAÇÕES
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Anexo III.1 – Procuração (declaração) para credenciamento

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

Prezados Senhores,

[nome da empresa ou do Consórcio, e qualificação completa], por seu(s) representante(s)
legal(is)
infrafirmado(s),
CREDENCIA
o(a)
Sr.(a)
,
portador(a)
do
RG nº
,
inscrito(a)
no
CPF
sob
nº
, delegando poderes totais para representá-la perante o
Município de Blumenau/SC, em todos os atos da Concorrência Pública acima referenciada,
podendo apresentar documentos, assinar, prestar esclarecimentos, satisfazer exigências,
impugnar documentos, interpor recursos administrativos, 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 no decorrer do referido
certame, exceto assinar o Contrato de Concessão.

[Em caso de Consórcio, a presente procuração (declaração) deverá ser apresentada apenas
pelo Consórcio, devidamente representado pela empresa líder]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa ou do Consórcio]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.2 – Termo de compromisso de constituição de Sociedade
de Propósito Específico (SPE)

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa ou do Consórcio, e qualificação completa], por seu(s) representante(s)
legal(is) infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

Caso seja o(a) vencedor(a)/adjudicatário(a), constituirá e registrará, antes da assinatura
do Contrato de Concessão, Sociedade de Propósito Específico (SPE), em consonância
com as leis brasileiras e com sede no Município de Blumenau/SC;
O objeto social da SPE restringir-se-á, exclusivamente, ao escopo do Contrato de
Concessão objeto da presente Concorrência Pública, situação esta que será contemplada
nos respectivos atos constitutivos;
Se compromete a implementar na SPE padrões de governança corporativa e de
contabilidade compatíveis e harmônicas aos ditames da Lei nº 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção Empresarial), bem assim elaborar
demonstrações
financeiras
padronizadas, nos termos do §3º, do art. 9º, da Lei Federal nº 11.079/2004, da Legislação
Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/1976 e alterações posteriores) e das Normas
Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
O prazo de duração da SPE corresponderá ao prazo da vigência da Concessão; e que
Está ciente de que, durante todo o prazo de vigência do Contrato, a transferência do
controle acionário da SPE e/ou da Concessão dependerá de prévia e formal anuência do
PODER CONCEDENTE, sendo que, em caso contrário, decretar-se-á a caducidade da
Concessão.

[Em caso de Consórcio, o presente termo de compromisso deverá ser apresentado apenas
pelo Consórcio, devidamente representado pela empresa líder]
Blumenau, [inserir data]
[inserir nome da empresa ou do Consórcio]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.3 – Declaração de observância à proibição de trabalho noturno e outros

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa e qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is)
infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que observa a proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho
aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, em
conformidade com o que dispõem o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88 e o art. 27, V, da
Lei nº 8.666/93 e alterações.
[No caso de utilização de menor aprendiz, constar a ressalva pertinente]
[Em caso de Consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma
das empresas integrantes]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.4 – Declaração de não exercício de cargo, emprego ou função pública

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa e qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is)
infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que seus dirigentes,
integrantes da sua diretoria ou administradores, não se encontram no exercício de cargo,
emprego ou função pública, na Administração Municipal (Direta e Indireta) de Blumenau/SC ou
na Câmara Municipal de Blumenau/SC.

[Em caso de Consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma
das empresas integrantes]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.5 – Declaração de inexistência de fatos impeditivos

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa e qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is)
infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei que, até a presente
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório em epígrafe,
ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores, mediante Ofício
dirigido ao Município de Blumenau/SC.

[Em caso de Consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma
das empresas integrantes]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]

6

Anexo III.6 – Declaração de não impedimento

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa, e qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is)
infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não incorre em
qualquer dos impedimentos previstos no item 7.1, “d”, do Edital, ou seja:
(i)
(ii)
(iii)

Não é empresa estrangeira;
Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
Não se encontra sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou
dissolução;
(iv) Não está impedida de contratar com a administração pública do Município de Blumenau;
(v) Não está impedida de licitar, de acordo com o previsto no Artigo 9º, da Lei nº 8.666/93;
(vi) Não possui sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores
que se encontrem no exercício de cargo, emprego ou função pública do Município;
(vii) Não possuem controle societário ou sócio(s) comum(ns), independente da participação
societária, com outro proponente ou com empresa integrante de outro Consórcio que
concorra nesta licitação;
(viii) Não se tratam de pessoas naturais reunidas em cooperativas de trabalho, ou quaisquer
outras formas de associação.
Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar qualquer ocorrência posterior, caso
sagre-se vencedora no presente certame.
[Em caso de Consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma
das empresas integrantes]
Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.7 – Declaração de conhecimento das informações e condições
para cumprimento das obrigações

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa e qualificação completa], por seu(s) representante(s) legal(is)
infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que tem pleno
conhecimento dos serviços e obrigações objeto da referida Concorrência, bem como das
demais informações disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidas no Edital, em
seus respectivos Anexos e na minuta do Contrato de Concessão constante no Anexo II do
presente Edital.

[Em caso de Consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma
das empresas integrantes]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.8 – Termo de compromisso de disponibilidade de
infra-estrutura de garagem(ns)

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa ou do Consórcio, e qualificação completa], por seu(s) representante(s)
legal(is) infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que, para o
início da operação (prestação dos serviços objeto desta Concorrência), contará com uma
infraestrutura mínima de garagem(ns) capaz de assegurar a regular manutenção e asseio dos
veículos integrantes da frota, sendo que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da assinatura do Contrato de Concessão, contará com a infraestrutura de
garagem(ns) totalmente disponível, atendendo todas as exigências estabelecidas no Anexo I.4
do Edital.

[Em caso de Consórcio, o presente termo de compromisso deverá ser apresentado apenas
pelo Consórcio, devidamente representado pela empresa líder]

Blumenau,[inserir data]

[inserir nome da empresa ou do Consórcio]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.9 – Termo de compromisso de disponibilidade de frota e
recursos humanos

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa ou do Consórcio, e qualificação completa], por seu(s) representante(s)
legal(is) infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que, no prazo
máximo de 10 (dez) dias antes da data definida para o início da operação (prestação dos
serviços objeto desta Concorrência), contará com frota (veículos) e recursos humanos
(motoristas, cobradores e outros) integralmente disponíveis, imprescindíveis à prestação dos
serviços, conforme especificações/exigências constantes no Edital e seus respectivos Anexos.

[Em caso de Consórcio, o presente termo de compromisso deverá ser apresentado apenas
pelo Consórcio, devidamente representado pela empresa líder]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa ou do Consórcio]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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Anexo III.10 – Declaração de disponibilidade de Sistema de Bilhetagem Automática e
Monitoramento (SBAM)

[papel timbrado]

Ao Município de Blumenau
A/C Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº
/16

[nome da empresa ou do Consórcio, e qualificação completa], por seu(s) representante(s)
legal(is) infrafirmado(s), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei que, em se
sagrando vencedor(a) do certame licitatório, disponibilizará, dentro do prazo de início de
operação, todos os bens, equipamentos, hardwares e softwares, bem como a infra-estrutura
e as instalações para comercialização de créditos eletrônicos, necessários ao imediato
funcionamento do Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento (SBAM), atendendo
todas as exigências e especificações estabelecidas no presente Edital, especialmente em
seu Anexo I.6.

[Em caso de Consórcio, a presente declaração deverá ser apresentada apenas pelo
Consórcio, devidamente representado pela empresa líder]

Blumenau, [inserir data]

[inserir nome da empresa ou do Consórcio]
[inserir nome do(s) representante(s) legal(is)]
[inserir RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)]
[obrigatório reconhecimento de firma]
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