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Anexo 13  

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta Econômica   

[local], [●] de [●] de [●].  

À   

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE 

Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Bairro Rebouças 

Curitiba – PR, CEP 80.230-902 
 

Ref.: Edital n° [●] / [●] – Declaração de Elaboração Independente de Proposta Econômica   

Prezados Senhores,   

(Identificação do Representante Credenciado), como representante devidamente constituído pela  

[Proponente], doravante denominada (“PROPONENTE”), para fins do disposto no item 12.2 do 
EDITAL n° [●] / [●], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que:  
 
(a) a PROPOSTA ECONÔMICA apresentada para participar da LICITAÇÃO foi elaborada de 

maneira independente pela PROPONENTE, e o conteúdo da PROPOSTA ECONÔMICA 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;   

(b) a intenção de apresentar a PROPOSTA ECONÔMICA elaborada para participar da 
LICITAÇÃO não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da LICITAÇÃO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;   

(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO quanto a participar ou não do referido 
certame;   

(d) o conteúdo da PROPOSTA ECONÔMICA apresentada para participar da LICITAÇÃO não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO antes da adjudicação do objeto da 
LICITAÇÃO;   

(e) o conteúdo da PROPOSTA ECONÔMICA apresentada para participar da LICITAÇÃO não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do Estado do Paraná e da FERROESTE antes da abertura oficial das 
PROPOSTAS ECONÔMICAS; e   

(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.   

  

______________________  

[Assinatura do Representante Credenciado]  
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Anexo 14 

Modelo de Declaração de Capacidade Financeira   
  

  

[local], [●] de [●] de [●].  

  

À   

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE 

Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Bairro Rebouças 

Curitiba – PR, CEP 80.230-902 
  

Ref.: Edital n° [●] / [●] – Declaração de Capacidade Financeira  

  

Prezados Senhores,  

  

Em atendimento ao item 13.10.1, (iii), do EDITAL em referência, a [Proponente], por seu 
REPRESENTANTE CREDENCIADO abaixo assinado, 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 do 
INSTRUMENTO DE CESSÃO e dos CONTRATOS DA FERROESTE. Declara, além disso, que (i) 
tem capacidade de contratar todos os seguros necessários e (ii) dispõe ou tem capacidade de 
obter os recursos para a integralização em moeda corrente nacional de, no mínimo, R$ [●] ([●] de 
reais) do capital social exigido da SPE , conforme definido e descrito no item 20.1, (iv) do EDITAL.   

  
  

  

_____________________________________________________  
[Assinatura do Representante Credenciado] 

 

  


