ANEXO IX

MODELOS

CARTA DE CREDENCIAMENTO
[●], ___ de _______________ de 2016.

À SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016
Prezados Senhores,

A empresa [Nome da Empresa], estabelecida à [●], na cidade de [●], no Estado
de [●], devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º [●], representada por seu [●], portador da cédula de
identidade RG nº. [●], inscrito no CPF/MF sob o nº. [●], nos termos de seu Estatuto Social, pela
presente CREDENCIA o Sr(a). [●], portador da cédula de identidade RG n.º [●] e do CPF/MF n.º [●],
para representá-la, [especificar se isoladamente, ou em conjunto], em todos os atos da licitação
referente à Concorrência nº. 001/2016, para a subconcessão da prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com a respectiva gestão comercial, na área urbana do
município de Teresina-PI, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar e desistir de recursos e
praticar quaisquer outros atos que sejam pertinentes ao desempenho da representação na referida
licitação.
Atenciosamente,
_________________________________
Representante Legal do Licitante
Obs: preencher em papel timbrado da empresa
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

[●], ___ de _______________ de 2016.
À SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016
Prezados Senhores,

A empresa [Nome da Empresa], estabelecida à [●], nº [●] na cidade de [●],
no Estado de [●], devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º [●], neste ato representada, na forma de seu
[●], por [●] [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n.º [●],
inscrito no CPF/MF sob o n.º [●], com endereço à [●], nº [●] na cidade de [●], Estado de [●], CEP:
[●], DECLARA que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, não possuindo
em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Atenciosamente,

_________________________________
Representante Legal do Licitante

Obs.: Preencher em papel timbrado da empresa
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

[●], ___ de _______________ de 2016.
À SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016
Prezados Senhores,
A empresa [Nome da Empresa], estabelecida à [●], nº [●] na cidade de [●],
no Estado de [●], devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º [●], representada por seu [●], portador da
cédula de identidade RG nº. [●], inscrito no CPF/MF sob o nº. [●], DECLARA, sob as penas da Lei,
que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
estando ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores, bem como DECLARA que:
a) Não está declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
b) Não se encontra suspenso o seu direito de participar em licitações ou impedida de
contratar com a Administração Pública;
c) Não encontra-se em processo de falência ou de recuperação judicial;
d) Não está reunida em consórcio composto por mais de 3 (três) consorciadas;
e) Não é participante da LICITAÇÃO, isoladamente ou reunida em consórcio
participante da LICITAÇÃO; e
f) Seus responsáveis técnicos integrantes da equipe técnica não pertencem
simultaneamente a mais de uma LICITANTE.
Atenciosamente,
_________________________________
Representante Legal do Licitante
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Obs.: Preencher em papel timbrado da empresa
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MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA
[local], [•] de [•] de 2016

À SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES/AGESPISA
Ref.: Carta de Fiança Bancária nº. [•] (“Carta de Fiança”) R$ _______ (__________Reais) (conforme
valor referido no Edital para garantia de proposta/garantia de execução)
1. Pela presente Carta de Fiança, o Banco [•], com sede em [•], inscrito no CNPJ/MF sob nº [•] (“Banco
Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a ANAC como fiador
solidário do(a) [•], com sede em [•], inscrita no CNPJ/MF sob nº [•] (“Afiançada”), com expressa
renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Afiançada
no procedimento licitatório nº[•]/2015, cujos termos, disposições e condições o Banco Fiador declara
expressamente conhecer e aceitar.

2. Obriga-se o Banco Fiador a pagar à [Superintendência de Parcerias/Agespisa, conforme o caso] valor
total de até R$ _______ (__________Reais) (conforme valores indicados no edital) (“Fiança”) no caso de
a Proponente incorrer nas hipóteses de execução da garantia da [proposta/execução] previstas no Edital.

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, pelos prejuízos causados pela
Afiançada, incluindo, mas não se limitando a multas aplicadas pela [Superintendência de
Parcerias/Agespisa, conforme o caso] relacionadas ao certame licitatório, comprometendo-se a efetuar os
pagamentos oriundos destes prejuízos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita encaminhada pela
[Superintendência de Parcerias/Agespisa, conforme o caso].

4. O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada para o
fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante à [Superintendência de
Parcerias/Agespisa, conforme o caso] nos termos desta Carta de Fiança.
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5. Na hipótese de a [Superintendência de Parcerias/Agespisa, conforme o caso] ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador
obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais.

6. A Fiança vigorará pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da Sessão Pública
[ou assinatura do contrato, conforme o caso].

7. Declara o Banco Fiador que:

7.1 a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando integralmente os regulamentos
do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da Legislação Bancária
aplicável;

7.2 os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em seu nome e em sua
responsabilidade; e
7.3 seu capital social é de R$ [•] ([•]), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas
de Fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, no montante de R$ (Valor em Reais), encontra-se
dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil.

8. Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão os significados a
eles atribuídos no Edital.

____________________________________________________
[assinatura dos representantes legais com firma reconhecida]

________________________________________
Testemunha
________________________________________
Testemunha
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TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO-GARANTIA

1. Tomador
1.1. LICITANTE

2. Segurado
2.1. SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES, SE GARANTIA DE PROPOSTA OU
AGESPISA, SE GARANTIA DE EXECUÇÃO

3. Objeto do Seguro
3.1. Garantir a indenização, no montante de até R$ (Valor em Reais), no caso de a Licitante incorrer nas
hipóteses de execução da garantia da proposta [ou garantia de execução, conforme o caso] previstas do
Edital da CONCORRÊNCIA 001/2016.

4. Instrumento
4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP.

5. Valor da Garantia
5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização no mínimo da garantia de
proposta ou da garantia de execução, conforme o caso.

6. Prazo
6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 120 (cento e vinte) ano a
contar da data da Sessão Pública ou da assinatura do contrato, renovável por igual período.

7. Disposições Adicionais
7.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais: (i) declaração da
Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do Edital; (ii) declaração da Seguradora de que
efetuará o pagamento dos montantes aqui previstos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir
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da data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro; e (iii) confirmado o descumprimento pelo Tomador das
obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a
indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador.

Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão os significados a eles
atribuídos no Edital.
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MODELO DE PROCURAÇÃO (LICITANTES ESTRANGEIRAS)

Pelo presente instrumento de mandato, [Licitante], [qualificação], doravante denominada "Outorgante",
nomeia e constitui seus bastantes procuradores, 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:
(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais,
sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo o Governo do Estado do
Piauí, Superintendência de Parcerias e Concessões, o Município de Teresina, a Companhia de Águas e
Esgotos do Piauí e outros órgãos relacionados, para estabelecer e manter entendimentos com referidas
entidades, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação, notificação e intimação 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 na CONCORRÊNCIA
001/2016, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;
(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer
acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;
(c) 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;
(d) receber citação para ações judiciais; e
(e) 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 validade durante o procedimento da licitação.

[local], [•] de [•] de 2016

______________________________
[Licitante]
[representante legal]
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MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE EXPRESSA SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA E DE RENÚNCIA DE RECLAMAÇÃO POR VIA DIPLOMÁTICA
[local], [•] de [•] de 2016

À SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016,
Em atendimento EDITAL em referência, a [Licitante], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s),
declara, para os devidos fins, sua formal e expressa submissão à legislação brasileira e renúncia integral
de reclamar, por quaisquer motivos de fato ou de direito, por via diplomática.

__________________________________________
[Licitante]
[representante legal]
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