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ANEXO I  MODELOS DAS DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS PREVISTOS NO 
EDITAL 

 
Modelo 1 - Proposta Comercial 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
Prezados Senhores,  
 
1. Atendendo à convocação do Poder Concedente, apresentamos nossa Proposta Comercial para 
execução do objeto da Licitação Nº ]/2011-BH. 
 
2. Propomos, como Contraprestação Anual Máxima a ser paga pelo Poder Concedente, 
referente ao período anual, para operação da Concessão objeto do presente certame licitatório, 
conforme definido no Edital -base de 1º de 
abril de 2014. 
 
3. Declaramos, expressamente, que:  
 
3.1. A presente Proposta Comercial é válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do 
seu recebimento pela Comissão De Licitação, conforme especificado no item 11.3 do Edital; 
 
3.2. 
tributos, custos e despesas necessários à execução da Concessão, conforme elementos do Edital e 
do Contrato;  
 
3.3. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação 
estabelecidas no Edital em referência, inclusive com a sistemática de reajuste estabelecido na 
Cláusula 16ª da Minuta de Contrato de Concessão;  
 
3.4. Confirmamos que temos pleno conhecimento dos projetos dos CS objeto da Concessão, bem 
como das condições de execução do Contrato;  
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3.5. Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em 
conformidade com o disposto no Contrato, pelos regulamentos próprios do Ministério da Saúde, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Sistema Único de Saúde e da SMSA e por outros 
diplomas legais aplicáveis; e 
 
3.6. Reconhecemos que a Contraprestação Anual Máxima proposta foi formulada pelo valor total 
do serviço ou prestação, antes do desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN que incidiria sobre a operação, se não fosse 
a isenção estabelecida pela Lei Municipal nº 9.145, de 12 de janeiro de 2006, conforme 
regulamentação do Decreto Municipal n° 12.332, de 21 de março 2006.  
 
3.7. Reconhecemos que os pagamentos da Contraprestação Mensal Efetivaserão realizados com o 
desconto decorrente da isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de que 
trata a Lei Municipal n 9.145, de 12 de janeiro de 2006.  
 
3.8. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no Edital.  
 
Atenciosamente,  

 
 
 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 2 - Declaração de conhecimento dos termos do Edital  
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
A (Licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que leu o Edital 
inclusive as manifestações de esclarecimento da Comissão De Licitação que lhe foram anexadas, 
tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, objeto desta Licitação e está de acordo com o mesmo.  
 
Atenciosamente,  

 
 
 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 3 - Compromisso de manter estrutura administrativa, contábil e fiscal específica 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
A (Licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara, para fins previstos neste 
Edital, que durante a vigência do Contrato manterá, no Município de Belo Horizonte, 
administração específica e escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, 
formuladas em separado, de forma a abranger as Obras e os Serviços objeto da Licitação, de 
acordo com a legislação em vigor. 
 
Atenciosamente,  
 

 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 4 - Declaração de inexistência de impedimento 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
Prezados Senhores,  
 
A (Licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara, para os fins previstos no 
Edital 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 concordada;  
c) não está(ão) impedido(s) de transacionar com a administração pública municipal ou 
qualquer das suas entidades de administração direta.  

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

 
 
 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 5 - Declaração de Submissão à Legislação Brasileira e de Renúncia de Reclamação 
por Via Diplomática 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
Em atendimento ao item 12.10.4 (iii) do Edital em referência, a [Licitante], por seus representantes 
abaixo assinados, declara que, para participar da Licitação, submeter-se-á à legislação da República 
Federativa do Brasil e de que renuncia ao direito de realizar eventual reclamação por via 
diplomática. 
 
Atenciosamente,  

 
 
 
[Licitante] 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 6 - Procuração 
 
 
À Comissão de Licitação  
 
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
"Outorgante
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 Município de Belo Horizonte, 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, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito 
de interpor recursos; e, em especial:  

 
 
(i) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer 
forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;  
 
(ii) 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, fazer acordos, 
dar e receber quitação; e 
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(iii) 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 indeterminado. 
 
Atenciosamente,  

 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 7 - Declaração de Atendimento ao Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
A (Licitante), (qualificação), por meio de seu representante legal, 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 artigo 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal. 
 
Atenciosamente,  

 
 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 8 - Solicitação de Esclarecimentos 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
Prezados Senhores,  
 
[Licitante], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos 
relativa ao EDITAL. 
 

Número da 
questão 

formulada 
Item do Edital Esclarecimento 

solicitado 

Número da 
questão atribuída 
pela SMSA 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 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 em 

forma de 
pergunta] 

[deixar em branco] 

 
Atenciosamente,  

 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo 9  Declaração de capacidade financeira 
 
À Comissão de Licitação  
 
Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
Em atendimento ao item 12.8.1 (v) do Edital, a (Licitante), por seu(s) representante(s) 
credenciado(s) 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.  
 
Declara, além disso, que (i) tem condições de contratar todos os seguros necessários à consecução 
do objeto da concessão e (ii) dispõe ou tem capacidade de obter os recursos para a integralização 
mínima do capital social da SPE de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de Reais). 
 
 
 
Atenciosamente,  

 
Representante Legal:  
RG:  
CPF: 
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Modelo10  Procuração  Licitante Estrangeira 
À Comissão de Licitação 

Ref. Edital de Licitação Nº 1-BH 
 
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
Prezados Senhores, 
"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 Município de Belo Horizonte, 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, inclusive  para interpor recursos e renunciar ao 
direito de interpor recursos; e, em especial: 

(i) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 
qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da 
Outorgante; 

(ii) 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, fazer acordos, dar e receber quitação; 

(iii) 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; e 

(iv) 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 indeterminado. 
Atenciosamente, 

[local],[ ]de [ ]de [ ] Representante Legal: RG: 
CPF:
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Modelo 11 - Carta de Instituição Financeira Declarando a Realização de Análise do Plano de 
Negócios da Licitante e sua Viabilidade.  
 

1-BH  
Objeto: Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede 
de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte, precedida de obras de 
reconstrução e construção de novas unidades. 
 
Prezados Senhores,  
 

E -BH, declara, para os devidos fins, que analisou o Plano de Negócios 
apresentado pela Licitante e atesta a sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos da montagem 
financeira para a prestação de serviços de apoio à operação da Rede de Atenção Primária à Saúde do 
Município de Belo Horizonte, bem como sua financiabilidade.  
 
A Instituição Financeira declara que analisou, por meio de sua equipe técnica especializada, o Plano de 
Negócios elaborado pela Licitante para participar da licitação sob todos os seus aspectos financeiros, 
tendo confrontado a metodologia da montagem financeira do empreendimento à luz das melhores 
práticas de mercado, e realizado os questionamentos e investigações que considerou necessários para 
sua análise, assumindo, para tanto, a exatidão e completude dos dados e levantamentos utilizados pela 
Proponente como base para a elaboração do Plano de Negócios.  
 
Isso posto, e em atendimento ao item 11.5 do Edital, a Instituição Financeira, atesta, em relação ao 
Plano de Negócios da Licitante:  
 
(i) a viabilidade econômica, exequibilidade e financiabilidade, desde que mantidas todas as premissas e 
parâmetros nele adotados;  
(ii) a coerência das demonstrações e dados financeiros apresentados.  
 
Com base em todo o exposto, e desde que mantidas as premissas e parâmetros adotados no Plano de 
Negócios a nós apresentado pela Licitante, atestamos sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos 
financeiros. 
 
Atenciosamente, 

 
Representante Legal: RG:  
CPF:  
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ANEXO II  MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
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ANEXO III  MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS DE 
REFERÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Anexo tem como objetivo definir as diretrizes e requerimentos mínimos necessários para 
direcionar a proponente na elaboração do seu Plano de Negócios Referencial. 

A proponente deverá fazer as adequações e complementações que se fizerem necessárias para que a 
estrutura mínima aqui apresentada seja fiel à proposta comercial apresentada pela proponente 
indicando os resultados econômico-financeiros, bem como os racionais de cálculo, premissas e dados 
considerados.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O Plano de Negócios de Referência deverá, obrigatoriamente, ser apresentado em dois 

formatos: 

o em planilha eletrônica, compatível com Microsoft Excel, com a apresentação dos dados 

e cálculos realizados, e 

o em processador de texto, com a apresentação do plano de negócios, o descritivo da 

modelagem realizada, premissas adotadas, racionais, entre outros. 

 Os valores deverão ser apresentados sempre em moeda local. 

 A planilha deverá considerar todo o período de Concessão, ou seja, 20 anos. 

 As demonstrações financeiras deverão ser apresentadas em periodicidade mínima anual. 

 

ESTRUTURA MÍNIMA DO PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

 Demonstrações Financeiras mínimas 

o Demonstrações dos Resultados dos Exercícios anuais 

o Fluxo de Caixa ano a ano 

 Premissas e racionais de cálculo mínimos 
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o Cronograma físico-financeiro 

 Planejamento de obras 

 Planejamento de início da operação das unidades 

o Despesas de Capital (CAPEX) ou investimentos iniciais 

 Inicialização da SPE ou Setup 

 Projetos e estudos 

 Obra Civil 

 Por natureza de custo 

 Por Centro de Saúde 

 Pela CME e pelo Laboratório 

 Equipamentos e Mobiliários 

 Outros 

o Reinvestimentos 

 Obra civil 

 Equipamentos 

 Outros 

o Financiamento 

 Fontes de financiamento 

 Taxas de juros 

 Carência 

 Períodos de amortização 

o Depreciação dos ativos 

o Despesas Operacionais (OPEX) 

 Limpeza 

 Rastreabilidade de Resíduos 

 Manutenção predial 
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 Manutenção Engenharia Clínica 

 Seguros 

 Administrativos / SPE 

 Outros 

o Receitas 

 Contraprestação 

 Receitas Extraordinárias 

o Tributos 

 Tributos sobre receita 

 Tributos sobre o lucro 

 Outros tributos 

 Despesas operacionais e despesas de capital  OPEX e CAPEX respectivamente 

 devem conter abertura detalhada para insumos de mão de obra. 

 
 

 


