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ANEXO III 

 

 

MODELOS DAS DECLARAÇÕES E DOS TERMOS DOS COMPROMISSOS PREVISTOS NO 

EDITAL
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MODELO 1 – DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA das unidades de atendimento 

integrado. 

 

Prezados Senhores, 

O (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, em atendimento ao 

disposto no EDITAL, credencia perante V. Sa.: 

Sr(a).______________________________ (qualificação). 

E, caso esteja impedido, o(a) Sr(a)._______________________________ (qualificação), como 

seu representante na Concorrência nº      /     , com poderes necessários e suficientes para 

representar o PROPONENTE, durante o processamento da referida licitação até, e inclusive, a 

fase de adjudicação, respondendo para todos os efeitos, no momento ou a posteriori. 

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 
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MODELO 2 – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA das unidades de atendimento 

integrado. 

Prezados Senhores, 

O (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que o Sr: 

______________________________, (qualificação completa), será o responsável técnico pela 

prestação do serviço OBJETO deste CONTRATO, e desempenhará a função de GERENTE DE 

PROJETO, durante todo prazo contratual, conforme descrito no ANEXO I a este EDITAL – Termo 

de Referência. 

 

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

Página 5 de 11 

MODELO 3 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE DE PROJETO 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA das unidades de atendimento 

integrado. 

Prezados Senhores, 

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

A EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO será composta pelos funcionários abaixo relacionados, que 

desempenharão as funções relacionadas no ANEXO I – Termo de Referência – Descrição dos 

serviços que deverão ser prestados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, respeitando-se os 

requisitos mínimos desse EDITAL, que deverão ser comprovados quando da apresentação da 

PROPOSTA TÉCNICA, pelos documentos relacionados no item 10 deste EDITAL. 

Função 
Quantitativo mínimo 

de recursos 
Profissional 

Coordenador Geral Responsável pelo 
Escritório de Gerenciamento de Projetos 

01 (um)  

Consultor Especialista em Organização 
de Processos e Análise de Negócios 

01 (um)  

Consultor Especialista em Indicadores 
de Desempenho 

01 (um)  

Consultor Técnico Especialista em 
Arquitetura de TI 

01 (um)  

Consultor Técnico Especialista em 
Segurança da Informação 

01 (um)  

Verificador 01 (um)  

Declara ainda, que, para os fins previstos no EDITAL, o corpo técnico especializado necessário à 

prestação dos serviços, apresentado acima, para efeito de habilitação técnica, conforme critérios 

definidos no item 10 do EDITAL estará à disposição para o inicio e para o desenvolvimento dos 

serviços OBJETO dessa LICITAÇÃO, consoante as exigências do EDITAL. 

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 
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MODELO 4 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA das unidades de atendimento 

integrado. 

Prezados Senhores, 

O (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara, para os fins 

previstos no EDITAL, que este PROPONENTE: 

a) Não foi declarado inidôneo por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 

b) Não se encontra sob processo de falência ou concordada; 

c) Não está impedido de transacionar com a administração pública municipal ou 

qualquer das suas entidades de administração direta; 

d) Não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços 

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

e) Não se encontra enquadrado em nenhuma das outras hipóteses de impedimento de 

participação nesta LICITAÇÃO, descritas no item 6 do EDITAL de LICITAÇÃO. 

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

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 
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MODELO 5 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA das unidades de atendimento 

integrado. 

 

Prezados Senhores, 

O (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara, para fins de 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que em seu quadro 

de funcionários não há empregados menores de 18 anos na realização de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que também não há empregados menores de 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

 

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 
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MODELO 6 – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

contrato de concessão administrativa das unidades de atendimento integrado. 

Prezados Senhores, 

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

submeter à apreciação de V. Sas. sua proposta técnica, elaborada conforme o item 10 e do 

EDITAL. 

Declaramos, expressamente, que:   

a) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 

contratação;  

a) Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 

da data de sua entrega; 

b) Temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos 

trabalhos. 

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 
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MODELO 7 – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Rod. Prefeito Américo Gianetti s.nº – Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

Ref. Concorrência nº.      /      

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e da qualidade da CONCESSIONÁRIA do 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA das unidades de atendimento 

integrado. 

a) Dados do PROPONENTE: 

 Nome:  

 Endereço: (completo) 

 Telefone: 

 Correio eletrônico: 

 Fax: 

b) Valor da PROPOSTA COMERCIAL: 

 O valor GLOBAL PROPOSTO da presente PROPOSTA COMERCIAL é de R$ 

______,___ (por extenso), conforme discriminado no apresentado a seguir. 

c) Prazo de Validade da PROPOSTA COMERCIAL: 

 Será de 120 (cento e vinte) dias o prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL, a 

contar da data de sua apresentação. 

Local: 

Data: 

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

RG: 

CPF: 
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ETAPA DURAÇÃO PRODUTO 
VALOR 
TOTAL DA 
ETAPA 

ETAPA I 
Pré-Operação 

3 meses P1: Apresentação final do seminário básico, com 
planejamento das atividades do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, metodologia a ser utilizada e 
estrutura organizacional do PROJETO e definição de 
interlocutores da empresa que atuarão como 
VERIFICADOR INDEPENDENTE e integrarão o 
GRUPO GESTOR DO PROJETO.  
P2: Cronograma Geral do PROJETO aprovado pela 
CONTRATANTE com todas as suas variáveis, 
detalhando etapas, produtos, ações, responsáveis, 
respectivas durações e toda e qualquer característica 
necessária para a construção bem sucedida de um 
projeto. 
P3: Relatório com seus respectivos gráficos e desenhos 
para o levantamento completo de procedimentos e 
processos para aferição dos dados do COEF e seu 
cálculo conforme previsto no edital. 
P4: Relatório com seus respectivos gráficos e desenhos 
do modelo de gestão da UAI identificando pontos de 
sucesso e pontos fracos. 
P5: Relatório com seus respectivos gráficos e desenhos 
do modelo de gestão do Consórcio Minas Cidadão 
identificando pontos de sucesso e pontos fracos. 
P6: Relatório com sugestão de melhorias com suas 
respectivas estratégias, táticas e ações e com seus 
respectivos gráficos, desenhos além de sugestão de 
cronograma de implantação destas melhorias. Para 
cada sugestão de melhoria, deverá ser apresentada 
pelo menos uma solução que não acarrete desequilíbrio 
econômico e financeiro do CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
P7: Relatório com seus respectivos gráficos e desenhos 
da compilação das entrevistas realizadas com 
Verificadores Independentes de outras parcerias 
público-privadas. 
P8: Relatório prevendo as atribuições e 
responsabilidades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, 
PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA 
desenhando uma matriz de responsabilidades entre as 
equipes envolvidas em qualquer das partes. 
P9. Relatório contendo os Indicadores do Índice de 
Desempenho e Qualidade (IDQ) classificados, 
categorizados e devidamente analisados a fim de 
delinear os impactos que podem causar no 
desempenho das Unidades. 
P10. Relatório de desenho dos processos e 
procedimentos para aferição dos indicadores de 
desempenho calculados pela CONCESSIONÁRIA 
incluindo processos de segurança da informação para 
os sistemas utilizados pela CONCESSIONÁRIA e 
VERIFICADOR INDEPENDENTE. Deve conter, pelo 
menos, uma forma manual e outra automática de 
aferição dos dados. 
P11. Relatório com desenhos dos processos de 

R$      
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execução dos serviços das UAI, indicando as etapas 
nas quais podem ocorrer prejuízo na aferição correta 
dos dados. 
P12. Relatório com desenhos dos processos de 
execução dos serviços das UAI indicando as etapas nas 
quais deve se realizar mensurações que podem servir 
de insumo no processo de verificação independente. 
P13. Relatório com modelos de formulários a serem 
utilizados para padronização da comunicação entre as 
partes do CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 

ETAPA II 
Desenvolvimento 

3 meses P14. Relatório contendo o diagnóstico final dos 
processos desenhados e os procedimentos de 
mensuração.  
P15. Relatório contendo o refinamento dos produtos P3, 
P4, P5 e P6. 

R$      

ETAPA III 
Operação do 
VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 

30 meses P16. Relatórios mensais com os resultados das 
aferições dos indicadores  
P17. Relatório mensais contendo o resultado da análise 
de segurança de TI dos softwares da 
CONCESSIONÁRIA. 
P18. Relatórios mensais com propostas de melhorias 
nos processos, procedimentos e modelo de gestão do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE e da  
CONCESSIONÁRIA. 
P19. Desenvolvimento de Solução de TI. 
P20. Apresentação da metodologia que será utilizada 
durante as fases da execução do contrato, suas 
durações e prazos. 
P21. Sistema Web em operação. 
P22. Elaboração de um manual de uso do sistema web. 
P23. Ministrar treinamento de uso do sistema web 
sempre que necessário. 
P24. Documentar e fornecer toda a documentação de 
desenvolvimento do sistema web, bem como o código 
fonte do mesmo. 
P25. Os demais produtos a serem entregues na etapa 
de Operação serão os relatórios referentes às 
atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE que 
deverão ser entregues na periodicidade e prazos 
definidos pela CONTRATANTE. 
P26. Plano de Trabalho. 
P27. Plano de Comunicação. 
P28. Formulários para documentação dos processos. 
P29. Materiais de status das atividades para o GRUPO 
GESTOR DO PROJETO que garanta a integração das 
áreas envolvidas sobre os avanços das atividades. 
P30. Relatórios de riscos e problemas. 
P31. Reuniões semanais de acompanhamento do 
PROJETO. 

R$      

 


