ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CARTA DE HABILITAÇÃO
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu (s) representante(s)
legal (is), vem apresentar a documentação referente a sua respectiva Habilitação no
Edital de Licitação n° [•], o qual, ao lado da minuta do Contrato de concessão, foram
analisados e estudados, razão pela qual restam aceitas incondicionalmente todas as
suas disposições. O Poder Concedente fica, desde já, autorizado a efetuar toda a
sorte de diligências de modo a verificar os documentos e informações ora
apresentados, assim como perquirir a veracidade e legalidade dos mesmos, inclusive
mediante a solicitação de informações a quaisquer entes e entidades porventura
mencionados. A [empresa e / ou consórcio], ademais, declara que:
i.

ii.
iii.

iv.

Permanece à disposição do Poder Concedente para esclarecimentos de
quaisquer dúvidas ou contradições nos documentos e, caso venha a ser
habilitada, sujeita-se a confirmação de quaisquer informações prestadas nesta
fase de habilitação.
Informará a ocorrência ou existência de qualquer fato que possa ou venha a
alterar, comprometer ou prejudicar sua respectiva habilitação;
Todas as informações, declarações e documentos fornecidos no tocante à
habilitação, ora acostados, são completos, verdadeiros e precisos, tendo sido
obtidos por meios idôneos e licitamente para os fins a que se destinam; e
Tem pleno conhecimento de que o Poder Concedente tem a prerrogativa legal
de anular ou revogar a presente Licitação, assim como rejeitar ou aceitar todos
os documentos e informações ora apresentadas no que se refere à respectiva
habilitação.

Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – NOMEAÇÃO, CREDENCIAL E
PODERES DO REPRESENTANTE LEGAL
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
Pelo presente instrumento, [NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“Licitante”),
nomeia e constitui seu bastante procurador [nome, qualificação, documentos e
endereço do representante], para representar a Licitante junto à Sesporte - Secretaria
do Esporte do Estado do Ceará (“Órgão Licitante”) no tocante à Concorrência
Internacional para celebração do Contrato de concessão para a gestão, operação e
manutenção da Arena Multiuso, objeto do Edital de Licitação n° [•], ao qual confere
amplos e específicos poderes para agir na qualidade de representante legal da
Licitante, inclusive com poderes para participar de todos os atos previstos no Edital de
Concessão, sobretudo no que toca à participação em todos os atos do certame
licitatório, bem como para receber citação e responder administrativa e/ou
judicialmente em nome da [empresa e/ou consórcio].Independentemente do motivo
ensejador, em caso de revogação do presente instrumento, que tem prazo
indeterminado, a [empresa e/ou consórcio] se compromete a apontar novo
representante, com os mesmos poderes ora conferidos, em, no máximo 05 (cinco)
dias contados da respectiva revogação.
Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE
OBSERVÂNCIA E SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO], por seu(s) representante(s) legal (is), vem
declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do
Contrato de concessão para a gestão, operação e manutenção da Arena Multiuso,
conforme previsto no Edital de Licitação n° [•], que está submetida e expressa e
formalmente à legislação brasileira, a qual norteará todas as atitudes da [empresa e /
ou consórcio], devendo sempre ser respeitada em qualquer fase da Licitação e da
execução do Contrato de concessão.
Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO], por seu(s) representante(s) legal (is), vem
declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do
Contrato de concessão para a gestão, operação e manutenção da Arena Multiuso,
conforme previsto no Edital de Licitação n° [•], que inexiste qualquer fato que a impeça
de participar da presente Licitação.
Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE
VERACIDADE E LICITUDE DE TODOS OS DOCUMENTOS
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu(s) representante(s)
legal(is), vem declarar, para os fins previstos na Concorrência Internacional para
celebração do Contrato de concessão para a gestão, operação e manutenção da
Arena Multiuso, conforme previsto no Edital de Licitação n° [•], que todos os
documentos e informações ora apresentadas são verdadeiros e completos, assim
como são provenientes de fontes lícitas.
Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE SITUÇÃO
REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu(s) representante(s)
legal(is), vem declarar, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis em lei, para
os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do Contrato de
concessão para a gestão, operação e manutenção da Arena Multiuso, conforme
previsto no Edital de Licitação n° [•], que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho no tocante à exigência de observância do preceituado no artigo
7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme estabelecido no artigo 27, V, da Lei
Federal 8.666/93.
Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu(s) representante(s)
legal(is), vem declarar, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis em lei, para
os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do Contrato de
concessão para a gestão, operação e manutenção da Arena Multiuso, conforme
previsto no Edital de Licitação n° [•], que:
i.

ii.

Não está suspensa ou foi considerada inidônea para participar de licitações em
qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, da
União, do Distrito Federal e dos Estados e dos Municípios, e
Preenche todos os requisitos de habilitação previstos no Edital de concessão.

Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO
E CONHECIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS E INSTALAÇÕES
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a
gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio,
excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.
Prezados Senhores,
[NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO] (“...............”), por seu(s) representante(s)
legal(is), vem declarar, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis em lei, para
os fins previstos na Concorrência Internacional para celebração do Contrato de
concessão para a gestão, operação e manutenção da Arena Multiuso, conforme
previsto no Edital de Licitação n° [•], que teve pleno conhecimento acerca dos
requisitos técnicos e instalações referentes ao objeto da Licitação, os quais foram
aceitos e adotados como premissa para a participação deste certame licitatório.
Atenciosamente,

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO 09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ATESTADO DE VISTORIA
[Local e data]
À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte
Avenida Alberto Craveiro n° 2901
Fortaleza - CE
Ref.: Edital no _____/2019
Prezados Senhores,
Pelo presente, declaramos expressamente que a entidade abaixo qualificada, por meio
do(a) (especificar aqui o profissional, por ex.:engenheiro), devidamente credenciado
por ela, visitou o bem público a ser concedido, o local e a região onde se encontra
implantado referido bem, e por este documento, declara que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou
indiretamente na formulação de sua proposta e na exploração adequada da
concessão.
Colhidos os subsídios técnicos tidos por necessários à elaboração da proposta e
verificadas as condições locais, para avaliação própria do trabalho, materiais e
equipamentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais relativas à
concessão, não caberá nenhuma responsabilidade ao Poder Concedente em função
da insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.
Qualificação da empresa:
Nome:
Endereço:
Responsável técnico:
Profissional representante:
______________________

_________________________________

Empresa proponente/CNPJ

Responsável técnico/Registro profissional

Atenciosamente,
__________________________
Representante da Sesporte

________________________________
Representante do DAE

