
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – XI  
 
 
 

DAS CARTAS E DECLARAÇÕES 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

     Usina Solar Fotovoltaica (USF)     

    Prefeitura Municipal de Guaporé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guaporé– 2023.



 

 

 

MINUTA I 

Carta de Apresentação da Proposta Técnica 

Processo Administrativo:  /2023. 

Concorrência:  /2023. 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, 

 
 

O (licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, vem, pela presente, 

submeter à apreciação de v. sas. sua proposta técnica para execução do objeto da 

licitação, elaborada conforme o edital. 

 
Os demais requisitos constantes no edital seguem anexos. 

 
 

A proposta ora apresentada será mantida válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data da entrega dos envelopes. 

Local: 

Data: 

Representante Legal 

RG/CPF



MINUTA II 

 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

Processo Administrativo:   /2023. 

Concorrência:  /2023. 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, 

O (licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, vem, pela presente, 

submeter à apreciação de v. sas. sua proposta comercial, para execução do objeto da 

licitação, elaborada conforme o edital. propomos, como valor para pagamento mensal 

a quantia de R$  , (valor por extenso). 

Ao manejar Proposta Comercial a licitante acima descrita concorda e se submete 

integralmente ao Edital da Concorrência  /2023 e seus anexos, sob pena de 

desclassificação e convocação do segundo colocado na ordem classificatória de 

preços. 

Data e Local. 

 
 

Responsável Legal



MINUTA III 

 

 

DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
 

Processo Administrativo:   /2023. 

Concorrência:  /2023. 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, 

 
 

O           (LICITANTE),         (qualificação), por meio de seu representante legal, encaminha a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO contendo: 

 
(RELACIONAR DOCUMENTOS CONFORME EDITAL). 

 

LOCAL E DATA 

 
 

RESPONSÁVEL LEGAL



 

 

MINUTA IV 

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E DE FATOS SUPERVENIENTES E 

IMPEDITIVOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
Processo Administrativo:   /2023. 

Concorrência:  /2023. 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, 

 
 

O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que: 

 
 

I. Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no tocante à 

observância das vedações estabelecidas no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição 

Federal, atinentes à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 

de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendizes, a partir dos 14 (catorze) anos. 

II. Até a presente data, não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua 

contratação e que: 

a) Não foi(ram) declarado(s) inidôneo(s) por ato do Poder Público Federal, Estadual 

ou Municipal.



 

 

 

b) Não se encontra(m) sob processo de falência ou concordata. 

 
 

c) Não está(ão) impedido(s) de transacionar com a administração pública munipal, 

estadual ou qualquer das suas entidades de administração direta. 

 
d) Não foi(ram) apenado(s) com rescisão do CONTRATO quer por deficiência dos 

serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 

5 (cinco) anos. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei. 

 
 

Local e Data 

Representante Legal



MINUTA V 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

 
 

Processo Administrativo:   /2023. 

Concorrência:  /2023. 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, 

 
 

O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara sob as 

penas da legislação aplicável, que se encontra regular em todos os aspectos 

mencionados em referido edital para participar do presente certame, e, ainda, que não 

se encontra em processo de: falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação 

judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou intervenção. 

 
Local e Data. 

 
 

Representante Legal



MINUTA VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

 
 

Processo Administrativo:   /2023. 

Concorrência:  /2023. 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu 

representante legal, declara sob as penas da legislação aplicável, que não está 

impedida de participar de licitações públicas. 

 
Data e local 

 

Representante Legal



MINUTA VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO ÀS LEIS BRASILEIRAS 

 
 

Processo Administrativo:   /2023. 

Concorrência:  /2023 

À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA N°  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto deste procedimento público é viabilizar parceria público privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e 

gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação 

de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, visando a redução de 

custos de energia elétrica em instalações do domínio da Prefeitura de GUAPORÉ e da 

iluminação pública local. 

 
Prezado Senhor Presidente da CPL, O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu 

representante legal, declara sob as penas da legislação aplicável, que se submete à 

legislação brasileira em todos os seus aspectos, assim como renuncia, na medida 

máxima admitida em lei, a qualquer via diplomática para a solução de controvérsias. 

 
Local e data. 

 
 

Representante Legal 


