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Modelo nº 1 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

(Subitem 5.2.2 do EDITAL) 
 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
Prezados Senhores, 
 
 
[PROPONENTE ou Interessado] apresenta a seguinte solicitação de 
esclarecimentos relativa ao EDITAL: 
 

 

Número 
da 

questão 
formulada 

 

 

Item do EDITAL 

 

Esclarecimento 
solicitado 

Número da 
questão atribuída 
pela COMISSÃO 
ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e que 
constará da ata 

de 
esclarecimento 

 

1 

Inserir item do EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara 
o pedido de 
esclarecimento 
desejado em forma de 
pergunta 

 

Deixar em branco 

 

2 

Inserir item do EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara 
o pedido de 
esclarecimento 
desejado em forma de 
pergunta 

 

Deixar em branco 

 

[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
______________________________ 

[PROPONENTE ou Interessado] 

[Assinatura] 
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Modelo nº 2 - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
(Subitem 16.1 do EDITAL) 

 
 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A [PROPONENTE], [Qualificação da PROPONENTE], por meio de seu(s) 
Representante(s) Legal(is), em cumprimento ao item 16 do EDITAL, requer seu 
Credenciamento para participar das Sessões Públicas relativas à LICITAÇÃO, 
desde já indicando como Representante(s) Legal(is): [Nome e qualificação do(s) 
Representante(s) Legal(is) da PROPONENTE] para representá-la junto ao 
PODER CONCEDENTE na CONCORRÊNCIA N° [●]/2022-IAT, visando à 
celebração do CONTRATO de CONCESSÃO DE USO do PARQUE 
ESTADUAL DO GUARTELÁ, podendo, para tanto, assinar, apresentar e retirar 
PROPOSTA, receber e dar informações, apresentar questionamentos, satisfazer 
exigências, ajustar condições, impugnar documentos, interpor recursos, 
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 ao cumprimento da presente, 
a que tudo dará por bom, firme e valioso. 
 
Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da Sessão de Abertura da LICITAÇÃO, devendo ser prorrogada por igual 
prazo, com 30 (trinta) dias de antecedência da data de expiração. 
 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
_____________________________________ 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 3 - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO  
(Subitens 16.3.1 e 16.3.2 do EDITAL - Conteúdo mínimo) 

 
 
Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus 
bastantes procuradores, os 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 INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT, para 
estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades públicas, agências, 
órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação de qualquer 
natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer certificados e 
outros documentos e para praticar os atos necessários durante a realização da 
LICITAÇÃO, nos termos descritos no EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 
[●]/2022-IAT, 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, 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, dar e receber quitação; e 
 
(d) 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 mínima de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data para recebimento dos Envelopes, devendo ser prorrogada, por 
igual prazo, com 30 (trinta) dias de antecedência da data de expiração.  
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
______________________________ 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  
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Modelo nº 4 - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 
 (PROPONENTE ESTRANGEIRA) 

(Subitem 16.3.3 do EDITAL - Conteúdo mínimo) 
 
Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus 
bastantes procuradores, os 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 INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT, para 
estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades públicas, agências, 
órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação 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 no EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT, 
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, 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, dar e receber quitação; 
 
(d) Receber citação para ações judiciais e intimações ou notificações em 
processos administrativos e 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 mínima de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data para recebimento dos Envelopes, devendo ser prorrogada, por 
igual prazo, com 30 (trinta) dias de antecedência da data de expiração.  
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
_____________________________ 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  

3160
180

Assinatura Avançada realizada por: Agide Eduardo Perin Meneguette (XXX.200.019-XX) em 18/11/2022 17:34. Inserido ao protocolo 17.864.037-2 por: Agide Eduardo
Perin Meneguette em: 18/11/2022 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 1f11b3be440bc15047ea01daebee4732.



      
                                                                                

          
 

Anexo I - Modelos de Cartas e Declarações   6  

 Modelo nº 5 - DECLARAÇÃO FORMAL REFERENTE AOS CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE  

(Subitem 16.7 do EDITAL) 
 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [.]/2022-IAT  
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atendimento ao EDITAL de CONCORRÊNCIA N° [●]/2022-IAT, a 
[PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) abaixo assinado(s), declara, para 
os devidos fins, a sua situação, relativamente ao atendimento ou não 
atendimento dos seguintes critérios estabelecidos no artigo 86 da Lei nº 
15.608/2007 c/c o artigo 3º, § 2 º da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 16, § 
3º da Lei Complementar nº 76/95 c/c o artigo 15, § 4º da Lei Federal nº 
8.987/1995: 
 

 
Atendimento 
 

Critério 

[     ] Serviços prestados por empresas brasileiras, também previsto no artigo 
15, § 4º da Lei n° 8.987/1995. 

[     ] Serviços prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.    

[     ] 

Serviços prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

[     ] 
 

Não atende a qualquer critério 

 

[Local], [●] de [●] de 20[●].  
 
 
 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 6 - CARTA DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
DE QUALIFICAÇÃO 

(Subitem 18.1 do EDITAL) 
 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
Prezados Senhores, 
 
Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT, a 
PROPONENTE, [Qualificação da PROPONENTE], por meio de seu(s) 
Representante(s) Legal(is) abaixo assinado(s), apresenta, anexos, os 
documentos para sua qualificação na LICITAÇÃO em referência, organizados 
consoante a ordem estabelecida no item 16 do EDITAL. 
 
Fica, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, autorizada a conduzir 
diligências para verificar as declarações, documentos e informações 
apresentadas, bem como buscar quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessários para elucidar as informações contidas nos documentos 
apresentados, ficando também as empresas, entidades e/ou instituições 
mencionadas em qualquer documento autorizadas a fornecer toda e qualquer 
informação e/ou declaração solicitada pelo PODER CONCEDENTE. 
 
A PROPONENTE declara, expressamente, que atendeu a todos os requisitos e 
critérios para Qualificação e apresentou os DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO, conforme definido no EDITAL, de forma correta. 
 
A PROPONENTE declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 
ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe, e que, 
portanto, responderá pela veracidade de todas as informações prestadas. 
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO será imediatamente informada a 
respeito de qualquer ocorrência ou fato que possa comprometer ou impedir a 
Qualificação até a homologação da LICITAÇÃO.  
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 07 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E RENÚNCIA DE RECLAMAÇÃO POR VIA 

DIPLOMÁTICA 
(Subitem 18.9.2 do EDITAL) 

 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) Legal(is), 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. 
 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
______________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 08 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES (PROPONENTE ESTRANGEIRA) 

(Subitem 18.9.3.2 do EDITAL) 
 
 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao subitem 18.9.3.2 do EDITAL em referência, a 
[PROPONENTE], [Qualificação da PROPONENTE], por seu(s) 
Representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação 
aplicável, que os documentos abaixo indicados do país de origem da empresa 
são equivalentes aos documentos exigidos no EDITAL em referência. 

 
Descrição do documento do 

país de origem 
Documento exigido no 

EDITAL 
Item do EDITAL em que o 

documento é exigido 
   
   
   

 
 

[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
______________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 09 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES (PROPONENTE ESTRANGEIRA) 

(Subitem 18.9.4.1 do EDITAL) 
 
 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 
 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob 
as penas da legislação aplicável, que os documentos abaixo indicados, exigidos 
no EDITAL em referência, não possuem documento equivalente no país de 
origem da empresa. 
 
 

Documento exigido no EDITAL que não 
possui documento equivalente no país de 

origem 

Item do EDITAL em que o 
documento é exigido 

  
  

 
Declara, ainda, em atendimento ao EDITAL em referência, sob as penas da 
legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não possui 
débitos de natureza fiscal. 
 

 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
______________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 10 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
(Subitem 18.37 do EDITAL) 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) Legal(is) abaixo assinado(s), 
declara, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de 
obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de 
recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da 
CONCESSÃO DE USO. 
 
Declara, além disso, que (i) tem capacidade de contratar todos os seguros 
necessários à consecução do objeto da CONCESSÃO DE USO; (ii) dispõe ou 
tem capacidade de obter os recursos para a integralização do capital social da 
CONCESSIONÁRIA; (iii) tem condições financeiras de executar todos os 
investimentos e encargos, conforme estabelecido no CADERNO DE 
ENCARGOS e na MINUTA DO CONTRATO de CONCESSÃO DE USO; e, (iv) 
tem capacidade de apresentar GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, 
nos termos da MINUTA DO CONTRATO. 
 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
____________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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 Modelo nº 11 - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

(Subitem 18.38 do EDITAL) 
 

 
 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob 
as penas da legislação aplicável, que tem pleno conhecimento dos termos do 
EDITAL em referência e seus ANEXOS. 

 
 

[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
___________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 12 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA 
PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

(Subitem 18.39 do EDITAL) 
 

 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) Legal(is) abaixo assinado(s), 
declara, sob as penas da legislação aplicável, que não está impedida de 
participar de licitações públicas nem de contratar com o Poder Público. 
 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
____________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 13 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO PEG 
(Subitem 18.40 do EDITAL) 

 
 
 
 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob 
as penas da legislação aplicável, que tem pleno conhecimento das condições da 
ÁREA DA CONCESSÃO no PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ, bem como 
das demais informações disponibilizadas e dos termos e condições 
estabelecidos no EDITAL e seus ANEXOS. 

 
 

[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
 
___________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 14 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Subitem 18.41 do EDITAL) 
 

 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) Legal(is) abaixo assinado(s), 
declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e 
cessionários, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal, quais sejam: 
 
(i) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 
anos; e,  

 
(ii) De qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos. 
 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
____________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 15 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO 
FALIMENTAR, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

LIQUIDAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA, 
ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA OU SOB INTERVENÇÃO DO 

ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE 
(Subitem 18.42 do EDITAL) 

 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], [Qualificação da 
PROPONENTE], por seu(s) Representante(s) Legal(is) abaixo assinado(s), 
declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e 
cessionários, que não se encontra em processo de falência, recuperação judicial 
ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração 
especial temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente.  
 
(As PROPONENTES que estiverem em recuperação judicial que tiveram seu 
Plano de Recuperação aprovado judicialmente poderão participar do certame, 
devendo declarar esta condição). 

 
 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 16 - COMPROMISSO DE COMPLIANCE 
(Subitem 18.43 do EDITAL) 

 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A [PROPONENTE], [Qualificação da PROPONENTE], por seu(s) 
Representante(s) Legal(is) abaixo assinado, através da presente, declara que 
conhece o conjunto de normas brasileiras que vedam e punem condutas de 
corrupção ativa e passiva, comprometendo-se a não empreender tais condutas, 
bem como, caso se logre vencedora do certame, a implantar, em um prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do CONTRATO de 
CONCESSÃO DE USO, PROGRAMA DE INTEGRIDADE em conformidade 
com o disposto na legislação que rege a matéria. 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
 
___________________________________ 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  
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Modelo nº 17 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO 
ARTIGO 10 DA LEI FEDERAL Nº 9.605/1998 (CRIMES AMBIENTAIS) 

(Subitem 18.44 do EDITAL) 
 
 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A [PROPONENTE], [Qualificação da PROPONENTE], por seu(s) 
Representante(s) Legal(is) abaixo assinado, interessada em participar da 
CONCORRÊNCIA Nº [●]/2021-IAT declara, sob as sanções cabíveis, de que 
não está sob pena de interdição temporária de direitos de que trata o artigo 10 
da Lei Federal nº 9.605/1998.  
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
 
___________________________________ 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  
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Modelo nº 18 - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
(Subitem 18.45 do EDITAL) 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A [PROPONENTE], [Qualificação da PROPONENTE], por seu(s) 
Representante(s) Legal(is) abaixo assinado, interessada em participar da 
CONCORRÊNCIA Nº [●]/2022-IAT declara, sob as penas da Lei Federal nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que atende aos  critérios de qualidade ambiental 
e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente.  
 
Declara estar ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que 
estabelece o CADERNO DE ENCARGOS relativo aos critérios, práticas e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável.  
 
Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no 
Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais caso a PROPONENTE exerça uma das atividades 
constantes na Instrução Normativa n° 31, de 03 de dezembro de 2009, do 
IBAMA, bem como na Lei nº 17.279, de 01 de agosto de 2012. 
 
[Local], [●] de [●] de 20[●]. 
 
 
 
___________________________________ 
[PROPONENTE]  
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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