PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO IV - Edital
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO TERMO DE CONTRATO

A ......................, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº .........................., por
intermédio de seu representante legal, o Sr. .................., portador da Cédula de Identidade
RG Nº............., expedida pela .................... e CPF nº...................., AUTORIZA, para os
fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa n° 02, de 30/04/2008, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e dos dispositivos correspondentes do Edital:
1) Que os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas devidas aos
trabalhadores alocados na execução do contrato sejam descontadas na fatura e
pagos diretamente aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento
dessas obrigações por parte da Concessionária, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A,
inciso V, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;
2) Que o Poder Concedente utilize o valor da garantia prestada para realizar o
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na
execução do contrato, caso a Concessionária não efetue tais pagamentos até
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme
artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008.

________________ , ______ de _______________ de 2017.

________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017

ANEXO V - Edital
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS (LEI N° 9.605/1998)
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 10 da Lei nº 9.605/98.

A empresa abaixo qualificada, interessada em participar do Pregão Nº 04/2017,
declara, sob as sanções cabíveis, de que não está sob pena de interdição temporária de
direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12/02/1998.
Razão

Social:

________________________________________________________

CNPJ/MF: ___________________________________________________________
Tel.

e

Fax:

___________________________________________________________

Endereço/CEP: _______________________________________________________

_____________________________
(Local e data)

_______________________________________________________
Nome e assinatura do declarante (número da identidade ou do CPF)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO VI - Edital
MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
(Identificação completa do representante da Licitante) __________________, como
representante devidamente constituído de (Identificação completa da Licitante ou do
Consórcio) ____________________ doravante denominado (Licitante/Consórcio)
_______________, para fins do disposto no item (completar) do Edital nº______ /2017,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão nº ______/2017 foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), 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 (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão nº
______/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº ______/2017 quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº ______/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº ______/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº ______/2017
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
_________________________
(local e data)
________________________________________________________
(representante legal do Licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO VII - Edital
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que a empresa ________________________________________,
inscrita

no

CNPJ

(MF)

nº___________________________,

inscrição

estadual

nº______________________, estabelecida no (a)__________________________ possui
os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e ou administração pública:

Nome do
Órgão/Empresa

Nº/Ano do
Contrato

Vigência

Valor total do contrato

TOTAL

___________________________________
Local e data
__________________________________________
Assinatura e identificação (CPF ou RG)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO VIII - Edital

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA
LEI N° 8.666 DE 1993
DECLARAÇÃO

(Nome da empresa) ________________________________________________, inscrita
no CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)________________________________________ portador da carteira de identidade
nº____________________________ e do CPF nº ___________________________
sediada (endereço completo) ______________________________________________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto
nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta
de menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos na condição de aprendiz. ( )

___________________________________
(Local e data)

________________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO IX - Edital
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome

da

Concessionária)............................................................................................,

CNPJ

nº.................................................................................,

sediada

(endereço

completo) .............................................................................., declara, sob as penas da Lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade – UF,

de

de 2017.

________________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO X– Edital
MODELO DE PROPOSTA

Ao ICMBio
Aos cuidados da Comissão de Licitação
Local e data
Ref.: Edital de Pregão nº 04/2017

Prezados Senhores,
Após exame cuidadoso das cláusulas, itens, subitens e alíneas do Edital e seus
Anexos, declaramos estar de pleno acordo com todas as condições nele estabelecidas.
De acordo com o estabelecido no Edital da licitação em referência, apresentamos
nossa proposta:
a) Os serviços a serem executados durante o
__________________________________________.

período

contratual

são

os

seguintes

b) Esta empresa se propõe a pagar ao Poder Concedente, mensalmente, a título de outorga pela
presente concessão o percentual de ____% sobre o valor da Receita Operacional Bruta – ROB.
c) Esta empresa estima uma Receita Operacional Bruta nos 10 (dez) anos de concessão na ordem
de R$_____________.
Os valores acima propostos têm como referência os nossos estudos e análises
realizados de forma independente.
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (sessenta dias) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o
Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____,
Órgão Expedidor ________, CPF nº ________, Endereço _________________E-mail
___________, fone __________, fax _________, como representante legal desta Empresa.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.
Atenciosamente,
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
ANEXO XI - Edital
MATRIZ DE RISCO
Ciência quanto à alocação de riscos inerentes ao contrato de concessão de
uso de área no Parque Nacional do Pau Brasil.
PARTE CONCEDENTE

PARTE CONCESSIONÁRIA

Item

Descrição

Item

A

Desapropriações;
Manifestações sociais ou públicas
cuja causa não tenha sido dada pela
concessionária;

A

Quantitativo de visitação;

B

Obtenção de licenças;

B

C

Decisão judicial ou administrativa que
impeça
ou
impossibilite
a
concessionária de cobrar a tarifa;

C

-

Descumprimento,
pelo
Poder
Concedente, de suas obrigações
contratuais ou regulamentares;
Custos adicionais ou prejuízos
decorrentes de atrasos causados pelo
Poder Concedente;
Caso fortuito ou força maior que não
possam ser objeto de cobertura de
seguros;
Alterações
na
legislação
e
regulamentação, inclusive acerca de
criação, alteração ou extinção de
tributos ou encargos, que alterem a
composição econômico-financeira da
concessionária,
excetuada
a
legislação dos impostos sobre a
renda;
Interrupção do fornecimento de
energia elétrica ensejada por falha no
sistema
que
não
seja
de
responsabilidade da concessionária
ou de seu fornecedor.
-

-

-

J

-

-

K

D

E

F

G

H

D

Descrição

Responsabilidade civil,
administrativa e criminal por
danos ambientais e danos à
terceiros;
Manifestações sociais ou
públicas cuja causa tenha sido
dada pela concessionária;

E

Atraso no cumprimento dos
cronogramas;

F

Metodologia de execução e do
projeto executivo;

G

Interrupção do fornecimento de
energia elétrica ensejada por
falha no sistema que seja de
responsabilidade da
concessionária ou de seu
fornecedor;

H

Perecimento, destruição, roubo,
furto e perda dos bens da
concessão;

I

Custos de operação;
Modificações na legislação do
Imposto de Renda;
Caso fortuito e força maior, objeto
de seguro.

________________ , ______ de _______________ de 2017.
________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal)

