
CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, E [●] COMO CONCESSIONÁRIA 

 

ANEXO 9 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

  



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

[Papel Timbrado da Licitante] 

[Local e data]  

 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Endereço: [•] 

A/C: Comissão de Licitação 

Ref.: Edital n°__/2018 

 

Objeto: Concessão administrativa para delegação das OBRAS e SERVIÇOS não 

pedagógicos das UNIDADES ESCOLARES, na forma regulada pelo CONTRATO e seus 

ANEXOS.  

 

 

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 

n°__/2016, o qual, ao lado da minuta do CONTRATO, foram analisados e estudados, 

razão pela qual restam aceitas incondicionalmente todas as suas disposições. 

O Órgão Licitante 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 [NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO], ademais, declara que: 

(i) permanece à disposição do Órgão Licitante 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. 

(ii) informará a ocorrência ou existência de qualquer fato que possa ou venha 

a alterar, comprometer ou prejudicar sua respectiva habilitação; 



(iii) 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 

(iv) tem pleno conhecimento de que o Órgão Licitante 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. 

Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles 

atribuído no EDITAL e/ou no CONTRATO, conforme o caso. 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________ 

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

Credencial e Poderes dos Representantes 

 

 


